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Dzień dobry
Pewnego razu uczeń zapytał mistrza: 
– Jak długo trzeba czekać na sukces? 
Mistrz odparł: 
– Jak chcesz tylko czekać – to długo!
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Sukces w 10 000 godzin!
Wszyscy pragniemy sukcesu! I nawet nie próbujcie przekonywać, 
że jest inaczej. Jedni sukces mierzą w zarobionych milionach, w 
zdobytych tytułach naukowych, ustanowionych rekordach. In-
nym do tego, by mieć poczucie sukcesu wystarczy fajna praca, 
kochająca rodzina i zdrowie. Są i tacy, dla których sukces, to 
uśmiech chorego dziecka, któremu udało się znaleźć nową rodzi-
nę. Słownik Języka Polskiego sukces tłumaczy jako pomyślny wy-
nik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu albo 
zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji etc. A zatem sukces to 
ni mniej, ni więcej jak tylko osiągnięcie czegoś, co bardzo chcie-
liśmy osiągnąć. Ale… 

Wybitnym artystą, rekordzistą świata czy świetnym biznes-
menem nie zostaje się tylko dlatego, że się tego bardzo chce. 
Trzeba jeszcze na ten sukces ciężko pracować. Ale powiedzieć, że 
sukces potrzebuje ciężkiej i wytężonej pracy, to jakby nic nie po-
wiedzieć. Wciąż przecież pozostaje pytanie jak długo ma trwać 
ta praca? Malcolm Gladwell, kanadyjski pisarz, reporter i publi-
cysta, którego magazyn Time umieścił na liście 100 najbardziej 
wpływowych myślicieli i naukowców na świecie, postawił tezę, 
że sukces to 10 000 godzin wytężonej pracy. Policzmy zatem: je-
żeli zaczniemy od dziś ciężko pracować po osiem godzin dzien-
nie przez sześć dni w tygodniu, to sukces powinien nadejść po 
czterech latach. Dużo to, czy mało?

Krytycy teorii 10 000 godzin od razu zauważyli, że w niektó-
rych branżach, zawodach czy dziedzinach, wystarczy harować 
znacznie krócej, by odnieść sukces, a w innych znacznie dłu-
żej. Ale przecież chyba nie w tym rzecz, jak długo będzie trwać 
nasza droga do sukcesu. Najważniejsze w tej wędrówce jest to, 
by nigdy nie rezygnować. Bo z marzeń rezygnować nie warto! 
Czego najlepszym przykładem jest nasz magazyn, który właśnie 
świętuje swoje drugie urodziny. 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy nam zaufali i, tak jak 
my, uwierzyli w ten projekt. Bez Was nie osiągnęlibyśmy tego 
sukcesu. Dziękuję w imieniu całego naszego zespołu za te dwa 
lata, za to, że byliście i jesteście z nami.

 
Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna

Szczególne podziękowania składamy:
 z Krzysztofowi Witkowskiemu i Barbarze Otto – Virako, inwestor Monopolis, 
 z Markowi Michalakowi, Agnieszce Sygitowicz i Jakubowi Wojtczakowi 

– Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
 z Bożenie Ziemniewicz, Jakubowi Kobylińskiemu 

i Arkadiuszowi Szczegodzińskiemu – Projekt „Przepis na Rozwój”,
 z Sebastianowi Ucińskiemu i Joannie Leśniak – Krotoski-Cichy Łódź,
 z Józefowi, Dominikowi i Dawidowi Grot oraz Dorocie Banaszkiewicz – firma GROT,
 z Witoldowi Skrzydlewskiemu – firma H.Skrzydlewska,
 z Ninie Ryszka i Martynie Zakrzewskiej – Ptak Warsaw Expo, 
 z Ewie Pilawskiej – Teatr Powszechny, 
 z Maciejowi Pamfilowi i Dominice Jaśkiewicz – Termy Uniejów,
 z Edycie Karpińskiej – Edit Group,
 z Krzysztofowi Koszkowi – Łowcy Blasku,
 z Sylwii Raczyńskiej – Fabryka Wełny,
 z Tomaszowi Tłokińskiemu i Piotrowi Gleniowi – BMW Tłokiński,
 z Jackowi Ulowskiemu – GoLeasing,
 z Krzysztofowi Apostolidisowi – inwestor Sukcesji,
 z Nadii Goszczyńskiej – Nelko Meblowanie Finasów.

Równie gorąco dziękujemy:
 z Adamowi Jerzykowskiemu,
 z Adrianie Jabłońskiej – T.Point Concept Store,
 z Agnieszce i Przemysławowi Lipińskim – Centrum Medyczne ARGO,
 z Agnieszce Cygan – Centrum Artystyczne Paczka,
 z Agnieszce Jarudze – Show U,
 z Alicji Bień – Honrowy Konsul Francji w Łodzi,
 z Markowi Cieślakowi i Andrzejowi Berutowi – Bionanopark,
 z Andrzejowi Cieślikowi i Bartłomiejowi Wojdakowi – Port Łódź,
 z Anetcie Grzanek – Superminds Academy,
 z Anecie Bryszewskiej – Studio Figura Łódź-Radogoszcz,
 z Annie Łosowskiej – Anbert,
 z Annie Dyląg – ABC Energia,
 z Annie Kowalczyk – Bialcon Łódź,
 z Bartoszowi Surowemu – BodyTec20,
 z Bartłomiejowi Biesiadzie i Maciejowi Germaziakowi – Coffee Runner,
 z Błażejowi Moderowi – EC1,
 z Dariuszowi Polinceuszowi – Excellence,
 z Davidowi Lhomme – Groupe Poldem,
 z Dorocie Woźniak – Studio Archi,
 z Dagmarze Grębowskiej – Łódź.Work / OKAM Capital,
 z Ewie Jankowskiej – Studio Figura Łódź-Śródmieście,
 z Grażynie Drane – NowBrow,
 z Grażynie Kruk – Hotelu Kruk,
 z Hieronimowi i Sławomirowi Workert – Hirek Coiffure
 z Izabelli Pietruszce-Klusce – Blossom Beauty,
 z Jagodzie, Igorowi Włodarczyk i Oliwii Jesionowskiej – IgoArt,
 z Jolancie Juszczak – La Perle,
 z Katarzynie Drożdżewicz – Nobo Architects,
 z Łukaszowi Kaczmarkowi – In Wood We Trust,
 z Magdalenie Fohue – Novotel Centrum Łódź,
 z Małgorzacie i Mateuszowi Orczykowskim – Israeli Tactical School,
 z Marcie Tazbir – Klinika Tazbir,
 z Marcie Pająk – Arsa&Pasja,
 z Marcie i Robertowi Jarczyńskim – Rent me / Żyj z najmu,
 z Marcie Uzdrowskiej – OptoKlinika,
 z Marcinowi Węgrzynowi – Montenegro,
 z Marii, Krystynie i Błażejowi Michalskim – Orkanmed,
 z Mateuszowi Lipskiemu – Progressivo,
 z Natalii Tomzik – Columna Medica,
 z Pawłowi Kuzikowi,
 z Piotrowi Wiśniewskiemu – UkrWorker,
 z Przemysławowi Łaganowskiemu i Michałowi Waszczykowskiemu – Centrum Medyczne Bimed,
 z Przemysławowi Szewsowi – Vera Sport,
 z Przemysławowi Jarudze – Pizza Truck Garage,
 z Radosławowi Szwugierowi – Co:Spot,
 z Robertowi Augustowskiemu – Dom Wina,
 z Robertowi Fintakowi – ILS Łódź / Hutchinson Institute / Terra Hexen,
 z Ryszardowi Sikorze i Annie Piotrowskiej – Polregio,
 z Sławomirowi Walczakowi – Profilaktyka i Zdrowie,
 z Sylwii Wurst – ABC Związku,
 z Wiesławie Zewald i Bartoszowi Rzętkiewiczowi – Technikum Automatyki i Robotyki,
 z Wirginii Gostomczyk-Urbańskiej – IDES Consultants Polska,
 z Witoldowi Zapędowskiemu – Grupa CeDePe,
 z Wojciechowi Dudzie i Gabrieli Jakimik – Duda Development,
 z Wojciechowi Orzechowskiemu – WIWN,
 z Wojciechowi Prochasce – King Kong,
 z Zbigniewowi Kruk i Katarzynie Głowackiej – Zakłady Mięsne 

„Zbyszko” i Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Zbyszko”

oraz:
Alles, ArchinDesign, Bano Media House, Bawełna, Bikemia, Business Architect, Ceramika Paradyż, 
Citi Handlowy, Furdeko, In Videre, Kamienica nr 6, Kamila Makeup Cosmetics, Kaminari sushi, Kasztel 
Uniejów, Klub Inteligencji Finansowej, Koniec z prasowaniem, Łódzkie Centrum Rowerowe, MPK 
Łódź, Miasto Łódź, Miasto Sieradz, Marvel, Międzynarodowe Targi Łódzkie, Nomad Bungalow, 
On The Rock, Over Cloud, Pazurkowo, PBP Apartamenty, Plus Division, Pramerica, Przerwa, 
Restart, Srebrzyńska Park, Strefa Piotrkowska 217, Szkoła Anagra, Szkoła Kornelówka, Targi 
Off Weeding QA, Team Tunning, Torebka w Cukierce, SGI, WOBC Łódź, Wojewódzkie Centrum 
Mediacji i Arbitrażu, Województwo Łódzkie, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowie

Już 2 lata 
jesteśmy z Wami
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 polecamy

Serdecznie zapraszamy na Łódzki Rajd Przedsiębiorców

Biznes Mikser 3.0 za nami 

Prowadzenie biznesu nie opiera się na byciu zawsze spiętym, go-
towym do działania, ani wyłącznie na spotkaniach w interesach. 
Można spędzić czas efektywnie w sposób aktywny, wspólnie, 
a przede wszystkim pożytecznie, na przykład na rajdzie organi-
zowanym przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową. 
Tegoroczna, 17. edycja Łódzkiego Rajdu Przedsiębiorców odbę-
dzie się 8 czerwca 2019 roku, wszystkie szczegóły i formularz 
rejestracyjny oraz warunki uczestnictwa znajdują się na stronie 
www.rajdprzedsiebiorców.pl. Finał Rajdu odbędzie się w Hotelu 
& Spa Kasztel w Uniejowie. 
Podczas finału oprócz najprzyjemniejszej części dla uczestni-
ków – czyli wręczenia pucharów Prezesa ŁIP-H w kilku katego-
riach, przeprowadzona zostanie licytacja na cele charytatywne. 

Przedmioty na licytacje są starannie 
wyselekcjonowane i opatrzone au-
tografami gwiazd i celebrytów. Pozy-
skane podczas licytacji środki prze-
kazywane są na cele charytatywne.
 – W trakcie ostatnich 5 finałów 
zebrano na cele charytatywne 
prawie 80 tysięcy złotych, wystar-
towało do rywalizacji łącznie około 330 załóg, które uczest-
niczyły w ponad 80 konkurencjach i przejechały ponad 200 
km trasy rajdowej, a w finałach dobrze bawiło się łącznie 
prawie 1300 osób – mówi Anna Januszkiewicz, organizatorka 
corocznych rajów. 

W tegorocznym spotkaniu zorganizowanym przez Łódzką Izbę 
Przemysłowo-Handlową wzięło udział ponad 120 przedsiębior-
ców i menedżerów. W hotelu Vienna House Andel’s mieli okazję 
nawiązać kontakty i relacje, które w przyszłości z pewnością po-
mogą w prowadzeniu biznesu.
Wydarzenie otworzył Janusz Steinhoff, były wicepremier i mini-
ster gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, a obecnie Przewodni-
czący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, który przedstawił naj-
nowszą sytuację geopolityczną, trendy i prognozy ekonomiczne 
dla polskiej gospodarki i sektora MŚP.
Organizowane co roku wydarzenie przyciąga przede wszystkim 
przedsiębiorców sektora MŚP. Jest to sposób na integrację łódz-
kiego środowiska biznesowego, a także możliwość nawiązania 
nowych relacji. W tegorocznym Biznes Mikserze udział wzięli 
również przedstawiciele podmiotów korporacyjnych działają-
cych w Łodzi oraz firmy z całego województwa. 

Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run

Już po raz 17. będzie można wziąć udział w jednej z najpopu-
larniejszych imprez biegowych w Polsce na dystansie 10 km. 
Tegoroczny Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run wystartuje 25 
maja o godz. 19. Bieg charakteryzuje się bardzo atrakcyjną trasą 
– zawodnicy mają do pokonania ponad cztery kilometry ulicą 
Piotrkowską, otoczoną secesyjnymi, pięknymi kamienicami. Or-
ganizatorzy biegu przewidzieli wiele nagród – uhonorowanych 
zostanie ponad 150 zawodników i zawodniczek w siedmiu ka-
tegoriach wiekowych i ponad 20 branżowych. Blasku imprezie 
z pewnością doda wieczorowa pora biegu. 

4277_Tłokinski_BMW_i3s_prasa_205x275mm_5mm.indd   1 11/02/2019   14:44
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Coma: Witajcie w naszej bajce

Tymański sięga po Ciechowskiego

Queen Symfonicznie

Operetka w Jaraczu

Kolejny raz mistrzowsko

Seks dla opornych w Nowym 

Łódzka Coma to chyba jeden 
z naj bardziej zapracowanych zespołów 
w ostatnim czasie. Jesienią ubiegłego 
roku świętowali 20-lecie istnienia na 
polskiej scenie muzycznej, a w grud-
niu koncertem w Wytwórni zakończyli 
trasę BLISKO. Wiosną tego roku ruszyli 
w kolejną trasę, po klubach całego kra-
ju, promującą najnowszy album „Sen 
o Siedmiu Szklankach”. Tym razem jest 
to studyjna wersja koncertowego pro-
jektu powstałego specjalnie na festiwal 

„Męskie Granie” z sierpnia 2018 r. Grupa 
chciała zrobić piosenki filmowe, a we-
dług niej najlepsze takie polskie utwory 
znajdują się w filmach dla dzieci. Pod-
czas koncercie usłyszymy więc między 
innymi „Meluzynę”, „Z Poradnika Młode-
go Zielarza” ,„Pi i Sigma” czy „Fantazję”, 
jednak w dalekich dość od oryginałów 
rockowych, nostalgicznych czy transo-
wych wersjach. 
25 kwietnia, godz. 19
Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

Nowy projekt trójmiejskiego lidera i son-
gwritera to intrygujący powrót do muzyki 
i tekstów, które nigdy nie przestały być ak-
tualne, stając się kanonem polskiego roc-
ka. Tymański sięga po utwory Grzegorza 
Ciechowskiego oraz legendarnej grupy 
Republika, jak również po swoje własne, 
inspirowane twórczością tczewskiego 
artysty. Jest mu o tyle łatwo, że w latach 
2014-2015 był frontmanem zespołu Nowe 
Sytuacje, złożonego m.in. z byłych muzy-
ków Republiki. Losy Tymańskiego i Cie-
chowskiego przecinały się kilkakrotnie, 

Niezwykłe koncerty łączące nieśmiertel-
ną muzykę Queen z symfonicznymi aran-
żacjami w wykonaniu chóru i orkiestry Alla 
Vienna już od 7 lat zachwycają fanów 
twórczości legendarnej grupy. Dwugo-
dzinny spektakl podzielony na dwie części, 
z najwspanialszymi kompozycjami Qu-
een. Finał występu uświetni występ solisty 
– śpiewającego aktora – wcielającego 
się w rolę Freddiego Mercury’ego. 
27, 28 kwietnia, godz. 19.30 
Filharmonia Łódzka

To obsadowo największe przedstawie-
nie teatru: 37 osób na scenie. Śpiew, ta-
niec i muzyka w wykonaniu kameralnej 
orkiestry. Żart na najwyższym poziomie 
i zastygający uśmiech. Waldemar Zawo-
dziński, przekładając „Operetkę” na język 
współczesnego teatru – pozostając wier-
nym Witoldowi Gombrowiczowi – tworzy 
nową, autorską formę. A w niej – jak sam 
mówi – pokazuje człowieka, który rezy-
gnuje z siebie, z prawdy i poddaje się ko-
lejnym dyktatom, kolejnym formom, które 
go krępują i zniewalają.
28, 30 kwietnia, godz. 18
Teatr im. Stefana Jaracza, 
ul. Kilińskiego 45

 „Migawka” to tytuł trzeciego album Meli 
Koteluk, zdobywczyni czterech Frydery-
ków, który ukazał się pod koniec ubiegłe-
go roku. Wydaje się, że to jak na razie jej 
najlepsze i najbardziej dojrzałe dokonanie. 
Płyta piękna, magiczna i eteryczna. Kote-
luk, po raz kolejny, po mistrzowsku poka-
zuje, że muzyka pop ma w sobie ogromny 
potencjał. Swoistą wizytówką albumu 
jest z jednej strony minimalizm, a z drugiej 
przemyślane, bujne aranże. 
28 kwietnia, godz. 19 
Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

Alice i Henry, dwoje pięćdziesięcioparolat-
ków, wybrali się do ekskluzywnego hotelu, 
żeby odświeżyć swoje małżeństwo i wy-
rwać się z codziennej rutyny. Przy pomocy 
poradnika szukają sposobu na dodanie 
pikanterii związkowi. Jednak każde z nich 
koncertowo psuje romantyczne chwile 
uniesienia. Ona oczekuje czarującego 

i odważnego mężczyzny, który zaskaki-
wałby ją kwiatami. On pragnie jedynie 
świętego spokoju i uśmiechu na twarzy 
żony. Błyskotliwa komedia z niebanalną 
puentą to świetna okazja na spędzenie 
teatralnego wieczoru we dwoje. 
27, 28 kwietnia, godz. 18, 21, 19.15
Teatr Nowy, ul. Zachodnia 93

choć za życia tego drugiego nie doszło 
między nimi do współpracy. 
8 maja, godz. 20
Klub TU, ul. Rewolucji 1905 roku 10
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LIFE IN. Łódzkie: Z powodzeniem działa Pani w trudnej 
branży gastronomicznej. Zdradzi Pani przepis na to, jak 
stworzyć restaurację, która odniesie sukces rynkowy?
Anna Rubaj: Nie ma jednego sprawdzonego sposobu. To 
jest jak z przepisami na konkretne potrawy – nazywają się 
tak samo, ale są zupełnie inaczej przyrządzone i inaczej 
smakują. W moim przypadku wszystko zaczyna się od 
pomysłu, który wiele razy modyfikuję w trakcie realiza-
cji. Potem najważniejsza jest wiara, że to, co sobie wymy-
śliłam uda się zrealizować. I najważniejsza rzecz – to, co 
robię musi być prawdziwe, autentyczne, nieprzesadzone. 
A dalej pozostaje już tylko ciężka codzienna praca, która 
nigdy się nie kończy.

Nic Pani nie mówi o szefie kuchni, a przecież w wielu 
restauracjach sukces jest pochodną tego, co znajdzie się 
w menu i na talerzach gości.
Anna Rubaj: Ja wierzę w takie restauracje, w których 
wszystko zaczyna się od szefa kuchni. Ale pamiętajmy, 
że restauracja działa jak specyficzny organizm. Musi być 
głowa, czyli ktoś, kto koordynuje całość przedsięwzięcia 
i muszą być silne ręce i nogi, czyli pracownicy, którzy 
efektywnie zrealizują przydzielone zadania. A w centrum 
tego organizmu musi być serce, którym dla mnie jest wła-
śnie szef kuchni.

Nie tylko biznes gastronomiczny zajmuje Panią, ale 
również sztuka…
Anna Rubaj: Restauratorstwo to mój zawód, sztuka to moja 
pasja. Ta pasja jest ze mną zawsze. Sztukę próbuję wkom-
ponowywać we wszystkie moje projekty zawodowe, teraz 
w restauracje, wcześniej w hotelarstwo. Sztuka była także 
obecna przy wszystkich moich działaniach eventowych.

A co sprawia Pani większą radość z działania?
Anna Rubaj: Dla mnie jedno uzupełnia drugie i ogromną 
radość mam z obu.

Ten autorski koncept to projekt, nad którym Państwo 
wspólnie pracujecie, a który ma powstać w Monopolis. 
Co wyróżni to nowe miejsce spośród innych łódzkich 
przestrzeni?
Anna Rubaj: Warto podkreślić, że samo miejsce gdzie re-
alizujemy nasz projekt już jest wyjątkowe. Monopolis to 
przestrzeń jakiej Łódź jeszcze nie ma.
Artur Schutter: Często jest tak, że startując z nowym pro-
jektem próbuje się na nowo wymyślić koło i na siłę szuka 

Dobra kuchnia, dobra rozrywka i dobra 
sztuka. Miejsce dla ludzi, którym zawsze 

się chce. Przestrzeń do rodzinnego 
spędzania czasu. O wyjątkowym 

projekcie, który realizują w Monopolis 
opowiadają Anna Rubaj, jedna 

z najlepszych łódzkich restauratorek 
oraz Artur Schutter, prezes firmy Lim8.

się oryginalnych pomysłów nie dostrzegając tego, co jest 
na wyciągnięcie ręki. Nasz koncept polega na zbudowaniu 
synergii pomiędzy restauracją, galerią i salą widowisko-
wą. Chcemy, aby ludzie, którzy przyjdą do teatru, na kon-
cert czy film, zawitali do naszej restauracji, a przy okazji 
spędzili czas w galerii. Chcemy im też proponować tema-
tyczne podróże kulturalno-gastronomiczne.

Na czym ma polegać taka podróż?
Artur Schutter: W dniu, w którym zorganizujemy pokaz 
wyjątkowego portugalskiego filmu, w tym samym czasie 
w galerii pokażemy portugalską sztukę, a w restauracji 
zaproponujemy naszym gościom portugalską kuchnię 
i wino. Do tego spotkanie z osobą, która opowie o kulturze 
Portugalii, o historii tego kraju.
Anna Rubaj: Marzy nam się, aby w tym miejscu stworzyć 
zupełnie nową jakość spędzania czasu, chcemy połączyć 
tu naszą wielką pasję do gastronomii i szacunek do sztuki. 
To ma być przestrzeń, gdzie można przede wszystkim do-
brze zjeść, ale też poznać interesujących ludzi, posłuchać 
muzyki na żywo czy obejrzeć ciekawą wystawę. Miejsce 
pełne pozytywnej energii, taki Art Kombinat.

Art Kombinat?
Anna Rubaj: Właśnie tak nazwaliśmy tę naszą wspólną 
przestrzeń.

A jak się będzie nazywać nowa restauracja, jak będzie 
wyglądać i jaką kuchnię zaproponujecie swoim gościom?
Anna Rubaj: Mamy już nazwę dla restauracji, wiadomo też 
jak będzie wyglądać w środku, ale więcej szczegółów zdra-
dzimy za kilka tygodni. Nie zamykamy się na jeden rodzaj 
kuchni, chociaż dominującą będzie ta o charakterze połu-
dniowo-europejskim, śródziemnomorskim. A samą kuch-
nię będzie charakteryzować różnorodność.

A w galerii co będzie można zobaczyć?
Anna Rubaj: Jeszcze za wcześnie, aby o tym opowiadać. 
Rozmawiamy z kilkoma polskimi artystami o ich mecena-
cie nad galerią. Chcemy, aby wskazywali nam czym warto 
zainteresować naszą publiczność. Przy ich wsparciu za-
mierzamy też promować naszych młodych artystów.

Pana firma, jako producent różnego rodzaju eventów 
i wydarzeń kulturalnych, specjalizuje się w tym, żeby 
impreza, w której uczestniczą widzowie była perfekcyjnie 
zrealizowana. A czy zna Pan sposób na to, jak zrealizować 
wydarzenie, na które przyjdą tłumy?
Artur Schutter: Nie ma jednego sposobu, który sprawi, 
że publiczność tłumnie pojawi się na jakimś wydarze-
niu. Oczywiście najważniejszy jest zawsze artysta. Im 
większy, tym większa pewność, że ludzie przyjdą. Ale bez 
sprawnej promocji wydarzenia, dowie się o nim niewiele 
osób. Dużą wagę trzeba zawsze przywiązywać do reali-
zacja wydarzenia, zadbać o świetne nagłośnienie, odpo-
wiednie światło, wygodę publiczności.

Proszę wyjaśnić, czym dokładnie jako operator teatru 
Sceny Monopolis będzie się zajmować Lim8?
Artur Schutter: Uściślijmy, Lim8 będzie operatorem sali 
widowiskowej, co oznacza, że od nas będzie zależało, czy 
sala stoi pusta, czy coś się w niej dzieje. Raz to będzie Teatr 
Kamila Maćkowiaka, innym razem wydarzenia, które sami 
wyprodukujemy, czasem wynajmowanie sali na potrzeby 
zewnętrznych producentów, organizacja różnego rodzaju 
szkoleń i warsztatów albo spotkań z ciekawymi ludźmi. Jako 
operator sali będziemy też odpowiadali za stronę techniczną, 
czyli za oświetlenie, nagłośnienie i aranżację sceny teatral-
nej. Za wszystko na co oglądając przedstawienie nie zwraca-
my uwagi, a co jest bardzo istotne przy produkcji wydarzenia.

Na jakie jeszcze wydarzenia i realizacje będą mogli liczyć 
łodzianie, którzy zdecydują się spędzić czas w dawnych 
Zakładach Monopolu Spirytusowego?
Artur Schutter: Koncerty z muzyką popularną, recitale 
wyjątkowych artystów i filmy, które można zobaczyć na 
festiwalach filmowych, ale niekoniecznie w sieciowych ki-
nach. Niewielu z nas bywa na festiwalach, ale wielu chcia-
łoby obejrzeć filmy, które są tam pokazywane i nagradzane. 
U nas będzie je można zobaczyć. Krótko mówiąc, chcemy 
stworzyć tutaj produkt artystyczny i kulinarny dla ludzi nie-
tuzinkowych, którzy poszukują ciekawych wydarzeń, fajne-
go miejsca do spędzania czasu i dobrej zabawy. No i stać ich, 
by za to zapłacić. To jedna strona medalu, drugą jest oferta 
dla całej rodziny. W Łodzi jest niewiele miejsc, które oferują 
rodzicom i dzieciom wspólne spędzanie czasu. Chcemy, aby 
w każdą niedzielę rodzice z dziećmi mogli wpaść do nas na 

kilka godzin, bez wcześniejszego planowania, wiedząc, że na 
pewno znajdą u nas atrakcje dla siebie i dla dzieci. Czasami 
żartujemy sobie, że jesteśmy miłośnikami niehandlowych 
niedziel (śmiech), bo wtedy często ludzie szukają pomysłu 
na spędzanie czasu z najbliższymi. Dzięki temu, że będziemy 
otwarci siedem dni w tygodniu będziemy dobrą alternatywą 
do galerii handlowych.

Czym Państwa przekonało do siebie Monopolis, że 
podjęliście decyzję, aby właśnie tam poprowadzić swoją 
działalność?
Anna Rubaj: Monopolis, to wyjątkowa przestrzeń, jakiej 
nie ma w Łodzi. Szukaliśmy takiego miejsca, w którym 
można połączyć kilka funkcji i które ma dobrą energię. 
Monopolis było pierwszym, które przyszło nam na myśl. 
Od kilku lat współpracuję z Krzysztofem Witkowskim, 
który jest mecenasem sztuki. Od początku wiedzieliśmy, 
że to najlepsze miejsce na stworzenie układanki z dosko-
nale dopełniających się elementów: restauracji, sceny i ga-
lerii. Mamy nadzieję, że będzie to Serce Monopolis.
Artur Schutter: Energia i zaangażowanie Krzysztofa Wit-
kowskiego w projekt są wyjątkowe. Do tego wizja tego miej-
sca, którą nam zaprezentował spowodowały, że nie mogliśmy 
przejść obok. Uznaliśmy, że warto być częścią Monopolis. z

Rozmawiał Robert Sakowski
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LIFE IN. Łódzkie: Cieszysz się bardzo, nowe otwarcie, nowa 
funkcja – dyrektora artystycznego Sceny Monopolis?
Kamil Maćkowiak: Pewnie, że się cieszę. Bardzo. Od 
początku, od kiedy przed kilku laty, powołałem do życia 
Fundację Kamila Maćkowiaka dążyłem do tego, by pro-
wadzić autorską scenę. Teraz jestem bardzo podekscyto-
wany nie tylko możliwościami stworzonymi przez scenę, 
ale także współpracą z Arturem Schutterem i jego agencją 
Lim8, która będzie operatorem sceny oraz Anią Rubaj, 
która odpowiada za przestrzeń gastronomiczną.

Pomówmy o nowych możliwościach?
Staram się być na tyle kreatywny, że jeśli dostaję pewien po-
tencjał, to od razu myślę jak go wykorzystać. I od razu zrodził 
mi się pomysł spektaklu, w którym będę gotował na żywo. 
Od dawna o tym marzyłem i w końcu będę mógł to zrealizo-
wać, dzięki odpowiednim warunkom i Ani Rubaj, która mi 
w tym pomoże. Uwielbiam gotować, już się widzę na scenie.

Właśnie skoro już o niej mowa. Do tej pory radziłeś sobie 
z takimi możliwościami jakie miałeś.
Brak swojego miejsca, wynajmowana scena Akademic-
kim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych, gdzie brakowało 
odpowiedniego zaplecza, wymuszała na nas tworzenie 
spektakli dość oszczędnych scenograficznie. Dlatego po-
szedłem bardziej w kierunku przedstawień multimedial-
nych, wspomagając się projekcjami wideo. Teraz warunki 
sceniczne będą inne, takie jak w profesjonalnych teatrach, 
z prawdziwą teatralną widownią na 240 osób, więc mogę 
swobodnie myśleć o bardziej spektakularnych przedsię-
wzięciach, oczywiście na miarę finansowych możliwości.

Czy nowa przestrzeń przełoży się też na większą obsadę 
aktorską w realizowanych przez Ciebie spektaklach?
Z biegiem czasu zapewne tak. Ale kameralne historie, 
które tworzymy, to taki nasz znak rozpoznawczy i na taki 
teatr bardzo chciałbym postawić. Muszę wejść na scenę 
i poczuć, co scena Monopolis do mnie powie, przekonać 
się, jakie historie mam na niej opowiadać. Bardzo czekam 
na ten moment. Natomiast, absolutnie nie odetnę się od 
tego, co Fundacja zrealizowała do tej pory, będziemy grać 
wszystkie spektakle z naszego repertuaru, za wyjątkiem 
„Ławeczki na Piotrkowskiej”, która zostaje tylko w naszej 
ofercie eventowej. Przy tej okazji warto wspomnieć, o na-
szej nowej produkcji, trzeciej już w tym sezonie premie-
rze. Już dziś zapraszamy na „Wigilię” w reżyserii Walde-
mara Zawodzińskiego, w której zagram z Mileną Lisiecką. 
W naszych spektaklach stawiamy na historię, aktorów, 
klimat i tak będzie nadal.

Co wystawisz jako premierę na deskach nowego teatru 
Scena Monopolis?
Cały czas poszukuję odpowiedniej sztuki, ponieważ ten 
pierwszy spektakl będzie jakby deklaracją repertuarową 
i szukam czegoś, co pięknie pogodzi wszystko na czym mi 
zależy, by tworzyć teatr przystępny, ale jednak teatr ambit-
ny, nie tylko rozrywkowy.

Teraz bardziej kojarzysz się z teatrem rozrywkowym?
Przede wszystkim dlatego, że rozrywkowe spektakle jak 
„Cudowna Terapia” czy „Totalnie szczęśliwi” są bardziej po-
pularne. „Diva Show”, „Amok”, czy „50 słów” – nie są spek-
taklami rozrywkowymi. Chcę tworzyć teatr różnorodny, 
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artystyczny Sceny Monopolis.

Warto marzyć przystępny, który nie odstrasza przeintelektualizowaniem, 
nadęciem formy, czy przekombinowaniem. Stawiam na opo-
wiadanie historii, na emocje. Chcę robić teatr dla ludzi, dla 
łodzian, u mnie liczy się przede wszystkim widz, którego nie 
zamierzam stracić. Mogliśmy robić spektakle bez reżysera, 
scenografa, ale nie damy sobie rady bez publiczności.

Sześć lat szukałeś swojego miejsca. Teraz te marzenia się 
ziszczają. Jak to się stało, że na Twojej drodze pojawił się 
Krzysztof Witkowski, znany mecenas kultury – jak doszło 
do waszego spotkania, pomijając to, że równo rok temu 
spotkaliście się na łamach naszego magazynu?
(Śmiech). Zanim spotkaliśmy się na łamach LIFE IN, by-
liśmy już po pierwszym spotkaniu, ale i owszem potem 
śmialiśmy się, że było to prorocze spotkanie. A wracając 
do spotkania, najzwyczajniej w świecie zainicjowałem je. 
I dobrze się złożyło, bo Krzysztof już się nam przypatry-
wał, ale początkowo w kontekście „Letniej Sceny Mono-
polis”. My natomiast złożyliśmy ofertę bardziej otwartą 
i wzięto nas pod uwagę w rozważaniach do prowadzenia 
Sceny Monopolis.

Czy teraz jak będziesz dyrektorem artystycznym nowej 
sceny, ograniczysz swój udział w innych projektach?
To jest na pewno przedsięwzięcie dużo bardziej absorbują-
ce, odpowiedzialność jest większa, ale i większa chęć iden-
tyfikacji, bo miejsce stwarza nowe możliwości, które będą 
pochłaniały czas. Na pewno nie zrezygnuję z działalności, 
które są dla mnie naprawdę ważne, jak chociażby granie 
w teatrach Krystyny Jandy.

Ile premier w roku planujesz na Scenie Monopolis?
Jak zwykle wszystko rozbija się o pieniądze, więc zależy to od 
naszych możliwości finansowych, moja sytuacja nie do końca 
się zmienia, nadal prowadzę Fundację i teatr bez dotacji. Od 
mojej pomysłowości, kreatywności i skuteczności jako mene-
dżera będzie zależało, ile pozyskam środków, dzięki którym 
będę mógł realizować kolejne przedstawienia. Chciałbym ro-
bić przynajmniej dwie premiery w sezonie.

Czy inne teatry też będą tam występowały?
Tak, będziemy mieli ofertę impresaryjną, będziemy za-
praszać inne teatry na występy gościnne. Ale przede 
wszystkim zostałem zaproszony przez Krzysztofa do two-
rzenia marki tego miejsca poprzez autorską inicjatywę. 
I bardzo to doceniam. Dla każdego artysty jest bardzo 
ważne poczucie, że ktoś cię gdzieś chce. Wbrew pozorom, 
poza widownią, nie było to takie oczywiste do tej pory.

Ale sam wybrałeś taką drogę, sam zrezygnowałeś z etatu 
w teatrze, teraz znowu wracasz na teatralną scenę?
Jestem bardzo sentymentalny. W 1999 roku, na pierwszym 
roku studiów zamieszkałem na ul. Przędzalnianej i z okien 
mojego mieszkania patrzyłem na tę pustą fabrykę. Mija 
dokładnie 20 lat i teraz w tym rewitalizowanym budynku 
tworzę teatr. To dla mnie bardzo symboliczne i pokazuje, że 
warto mieć marzenia i podejmować ryzyko. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Biznes w kadrze
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LIFE IN. Łódzkie: Pamiętasz, kiedy pierwszy raz pojawiła 
się u Ciebie myśl, że chcesz śpiewać?
Emilia Klimczak: Nie pamiętam (śmiech). Śpiewanie to-
warzyszy mi całe życie. Moja profesjonalna przygoda z mu-
zyką zaczęła się od gry na skrzypcach, ale zawsze udzie-
lałam się w zespołach i chórach, w rodzinie też często się 
śpiewało. Wynikało to u mnie z potrzeby serca, nie było 
jednak moim zawodowym celem. Dość szybko zoriento-
wałam się, że moim marzeniem jest praca na scenie, ale na 
początku swą przyszłość wiązałam z teatrem dramatycz-
nym, z ewentualnym dodatkiem śpiewu. Natomiast wraz 
z podejmowaniem działań mających zbliżyć mnie do reali-
zacji tego marzenia, coraz bardziej przekonywałam się, że 
jednak najbliższa jest mi scena teatrów muzycznych.

Nie żałujesz, że porzuciłaś karierę muzyka-
instrumentalisty?
Absolutnie nie. Myślę, że odnalazłam swoje miejsce 
w dziedzinie muzyki, która odpowiada mi najbardziej. 
Natomiast te sześć lat edukacji muzycznej (pierwszy sto-
pień szkoły muzycznej) procentowało w moim zawodo-
wym życiu, miało wpływ na moje dalsze wybory. 

Pamiętasz swój pierwszy publiczny występ?
Nie wiem, który z nich był pierwszy. W szkole muzycznej 
dzieci mają obowiązek uczestniczyć w różnych występach 
i pamiętam te pierwsze zmagania ze sceną. Zawsze towa-
rzyszyło im wiele emocji. Później byłam już coraz bardziej 
doświadczona, ale też wyzwania były coraz trudniejsze, 
bardziej profesjonalne. To była długa droga.

Jak wyglądała Twoja droga ze szkoły muzycznej na deski 
teatru muzycznego? 
Po ukończeniu szkoły muzycznej zaczęłam aktywnie 
uczestniczyć (nareszcie miałam na to czas!) w różnych zaję-
ciach teatralnych, tanecznych, śpiewałam piosenkę aktor-
ską, brałam udział w wielu warsztatach związanych z tymi 
właśnie artystycznymi dziedzinami – czyli kształciłam się 
w kierunku pracy w teatrze dramatycznym. Brakowało mi 
jednak szkoły muzycznej, dlatego postanowiłam zdawać 
na wydział wokalny szkoły muzycznej drugiego stopnia. 
Chciałam poszerzyć swoją edukację muzyczną i szkolić 
swoje umiejętności wokalne. Okazało się, że napięty plan 
lekcji da się pogodzić z moimi poprzednimi aktywnościa-
mi, dzięki czemu nie musiałam rezygnować z tak waż-
nych dla mnie zajęć teatralnych, choć nierzadko bywało 

to trudne (ale piękne i wyjątkowe!). W trakcie nauki coraz 
bardziej przekonywałam się do śpiewu klasycznego, mój 
głos dojrzewał i sprawiało mi to coraz więcej radości. Kiedy 
w końcu przyszedł moment wyboru kierunku studiów, to 
myślałam już tylko o wydziale wokalno-aktorskim. I tak 
rozpoczął się kolejny ważny etap – studia w Akademii Mu-
zycznej w Łodzi. Jednak teatr był dla mnie zawsze zawo-
dowym priorytetem i nawet kiedy zdecydowałam się na 
karierę śpiewaczki, to wiedziałam, że chcę pracować w te-
atrze, z pomocą śpiewu kreować role i konkretne postacie. 
O tym marzyłam, do tego wciąż dążyłam. Oczywiście wy-
konywałam także, z przyjemnością i zapałem, muzykę ka-
meralną, oratoryjną, brałam udział w koncertach, jednak 
to praca na scenie dawała mi największą radość.

Zadebiutowałaś na profesjonalnej scenie w Teatrze 
Muzycznym w Łodzi w słynnym musicalu „Skrzypek na 
dachu”…
Zagrałam najmłodszą córkę Tewiego. To było w szkole 
średniej. Wtedy po raz pierwszy miałam okazję pracować 
w profesjonalnym teatrze, na zawodowej scenie. Ta nie-
zwykła przygoda utwierdziła mnie w przekonaniu, że to 
właśnie teatr jest moim miejscem.

Pozostały Ci do dzisiaj w pamięci jakieś wrażenia?
Myślę, że pamiętam niemal wszystko, co się wtedy działo. 
To był dla mnie niesamowity czas. Po pierwsze – wyjątkowe 
dzieło. Poruszające libretto, przepiękna muzyka, niezwykłe 
postacie. Po drugie – praca artystów, próby muzyczne, reży-
serskie, choreograficzne. Zobaczyłam, jak przygotowuje się 
spektakl od początku, od prób stolikowych, po wielkie cało-
ściowe próby sceniczne. Widziałam, jak artyści pracują nad 
swoimi rolami, rozwijają się, szlifują partie wokalne, budują 
swoje postacie z reżyserem Janem Szurmiejem, który poza 
teatralnymi uwagami bardzo ciekawie opowiadał o żydow-
skich tradycjach. Wreszcie po trzecie – praca wszystkich lu-
dzi teatru, których nie widać na scenie, a bez których artyści 

Robię to, co kocham
Teatr był dla mnie zawsze zawodowym priorytetem i nawet kiedy zdecydowałam 
się na karierę śpiewaczki, to wiedziałam, że chcę pracować w teatrze, z pomocą 

śpiewu kreować role i konkretne postacie. O tym marzyłam, do tego wciąż 
dążyłam – mówi Emilia Klimczak, solistka Teatru Muzycznego w Łodzi.

Kiedy wcielam się w jakąś postać, 
to staram się w nią wsłuchać, zrozumieć 
kim jest, jak myśli, co nią kieruje. Jednak 

to wszystko jest częścią kreacji scenicznej
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nie stworzyliby spektaklu. Zobaczyłam wtedy jak niezwy-
kłą machiną jest teatr, i jak wiele elementów składa się na 
przedstawienie. Tego przecież widz nie ma okazji zobaczyć. 
To było niesamowite! Wciąż myślę sobie, że teatr to takie 
małe miasteczko, w którym jest wszystko. Miałam szczęście 
debiutować w wyjątkowym dziele, ponadczasowym i wspa-
niale wystawionym, o czym świadczy choćby to, że gramy 
tego właśnie „Skrzypka na dachu” do dziś.

Gdybyś miała wymienić inne ważne przedstawienia, role, 
w swojej karierze to…?
Było tych postaci wiele. Większość moich ról darzę sympatią 
i sentymentem, ale oczywiście wśród nich są te szczególnie 
ważne. Niezwykle istotna była dla mnie rola Eileen w mu-
sicalu „ Wonderful Town” w reżyserii Zbigniewa Maciasa. 
Ta premiera była bardzo ważna dla całego naszego teatru, 
wyczekana i upragniona, bo wracaliśmy na naszą scenę po 
długim remoncie. To było wielkie wydarzenie, a dla mnie – 
jedna z pierwszych głównych ról i pierwsza tak ważna na de-
skach Teatru Muzycznego w Łodzi. Intensywnie pracowali-
śmy nad tym spektaklem, mieliśmy poczucie uczestniczenia 
w czymś wyjątkowym. Niezapomniany czas! A sama Eileen – 
radosna, trochę roztrzepana, kochliwa, roześmiana, słodka, 
pełna wdzięku i oczywiście pakująca się przez to w urocze 
tarapaty. Ach, uwielbiałam to grać! Nie mogę nie wspomnieć 
o Marii Magdalenie w rock operze „Jesus Christ Superstar”. 
Wokalnie ta partia odbiegała od moich dotychczasowych ról, 
ale przecież i cała muzyka tego przedstawienia kontrasto-
wała z tym, co wystawialiśmy wcześniej. Sama postać Marii 
Magdaleny była dla mnie niezwykłym wyzwaniem. Pierw-
szy raz miałam zagrać kobietę (nie dziewczynę) – liryczną 
(nie zabawną i szaloną), doświadczoną przez życie, rozdartą 
wewnętrznie i przechodzącą ogromną przemianę. Cudowna 
rola, bardzo wymagająca, ale jakże piękna. Za każdym razem, 
gdy mogę ponownie wykreować ją na scenie, towarzyszą mi 
ogromne emocje. Bardzo lubię też Cosette w musicalu „Les 
Miserables”. Liryczna, dziewczęca, zakochana i skromna. 

Solistka Teatru Muzycznego w Łodzi, absolwentka łódzkiej Aka-
demii Muzycznej. Współpracowała m.in. z Teatrem im. Stefana 
Jaracza w Łodzi, Teatrem Nowym w Słupsku i Teatrem Nowym 
w Łodzi. Od 2016 r. śpiewa w zespole Leopolda Kozłowskiego, 
Ostatniego Klezmera Galicji. Brała udział w wielu festiwalach 
muzycznych, m.in. Festiwalu Muzyki Filmowej w Łodzi, Festiwa-
lu Dialogu Czterech Kultur, Wratislavia Cantans we Wrocławiu 
i Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy. W czwartej edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operetkowej 
i Musicalowej im. Iwony Borowickiej (2010 r.) otrzymała nagrodę 
specjalną przewodniczącego jury Wiesława Ochmana. Jej re-
pertuar obejmuje wiele partii musicalowych, m.in. Marii Magdale-
ny (Jesus Christ Superstar), Eileen (Wonderful Town), Elizy Doolittle 
(My Fair Lady), Esmeraldy (Zorro), Młodej Bubuliny (Zorba), Hudel, 
Chawy (Skrzypek na dachu), Esmeraldy (Notre Dame de Paris), 
Velmy Kelly i Roxie Hart (Chicago) oraz Marii (West Side Story), 
a także operetkowych m.in. Adeli (Zemsta nietoperza), Wandy 
(Wielka księżna Gerolstein), Walentyny (Wesoła wdówka), Cibo-
letty (Noc w Wenecji), Mi (Kraina uśmiechu).

Emilia Klimczak

W ogóle granie w „Nędznikach” to piękne doświadczenie – 
to jeden z takich spektakli, o których nie sposób mówić bez 
wzruszenia. No i moja ukochana Eliza Doolittle! W tej roli 
jest absolutnie wszystko, chyba każda z emocji. A pod nimi 
wszystkimi, niekiedy jakże skomplikowanymi, to, co naj-
prostsze i najważniejsze – potrzeba akceptacji i miłości. Czy 
to nie najpiękniejsze do zagrania? Do tego ponadczasowa 
muzyka i świetne libretto. „My Fair Lady” to dla mnie jed-
no z najdoskonalszych dzieł. Zaczęłam od musicalu, ale nie 
mogę nie wspomnieć o jakże istotnych dla mnie operetkach. 
Na początek – szalona Adela z „Zemsty nietoperza”. Zawsze 
było przy tym spektaklu dużo śmiechu, ale też wyjątkowej 
dyscypliny, bo jest to dzieło nader wymagające. Reżyserem 
spektaklu był Wojciech Adamczyk. Praca z nim była bardzo 
owocna i inspirująca. Był to dla mnie czas odkrywania swo-
ich nowych artystycznych możliwości. Z ogromnym senty-
mentem wspominam także rolę księżniczki Mi w „Krainie 
uśmiechu”. To postać drugoplanowa, ale niezwykle sym-
patyczna i ciepła. Ciekawym doświadczeniem były też dla 
mnie role w teatrach dramatycznych. Na przykład szczegól-
nie nietypowym, ale i rozwijającym wyzwaniem było kre-
owanie roli Ewy-Pramatki w napisanej niemal zapomnianą 
staropolszczyzną „Pastorałce” Schillera. Lubię też grać baj-
ki. Zaczęło się od Kopciuszka, którego oczywiście grałam 
z przyjemnością. Chyba każda dziewczynka lubi księżniczki 

(śmiech). Później Esmeralda, ukochana Don Diego w „Zorro”. 
A ostatnio „Madagaskar” i zdecydowanie nowe wyzwania, 
dużo poszukiwań i równie dużo radości.

Ile jest prawdziwej Emilii w tej na scenie?
To są zupełnie odrębne osoby. Kiedy wcielam się w jakąś 
postać, to staram się w nią wsłuchać, zrozumieć kim jest, 
jak myśli, co nią kieruje. Jednak to wszystko jest częścią 
kreacji scenicznej i często jest wręcz sprzeczne z tym, kim 
jestem w rzeczywistości. Oczywiście, coś z naszej osobo-
wości przenika do postaci, które kreujemy na scenie. I to 
jest piękne w teatrze! Każdy daną postać zagra nieco ina-
czej, choć założenia są przecież takie same. 

Wspominałaś o blaskach występów, a były jakieś cienie?
Każdy zawód ma swoje blaski i cienie. W pracy aktora i śpie-
waka każde przysłowiowe pięć minut sławy to efekt wielu 
miesięcy, nierzadko lat, pracy i wyrzeczeń. W tym zawodzie 
to nieuniknione. Nieustannie trzeba się kształcić, rozwijać, 
pracować nad swoim warsztatem, formą, dbać o kondycję 
wokalną i fizyczną. Oczywiście daje nam to też możliwość 
grania nowych, coraz bardziej wymagających ról. Również 
praca nad nowym materiałem zawsze jest rozwojowa, wzbo-
gacająca warsztat. Jednak jest to także zawód niewymierny, 
widz ma prawo do swoich preferencji; na przykład w da-
nej roli jeden woli jasny, świetlisty głos, inny znów ciemny 
i pełen ciepłych barw. I my od początku musimy pogodzić 
się z tym, że nawet doskonałość nie zapewni nam uznania 
wszystkich widzów. Osoby pracujące na scenie muszą mieć 
też silną psychikę. Pracujemy niemal cały czas na dużych 
emocjach i nierzadko w wielkim stresie. Trzeba umieć sobie 
z tym radzić, uodpornić się na pewne sytuacje. Jednocze-
śnie trzeba być bardzo uważnym, bo na scenie nie zawsze 
wszystko jest tak, jak zostało zaplanowane. Przecież „przed-
stawienie musi trwać” i najlepiej, żeby widz był przekona-
ny, że wszystko poszło zgodnie z planem. W moim odczuciu 
jednak najokrutniejsze w tym zawodzie są problemy zdro-
wotne... Poważna niedyspozycja potrafi sprawić, że nawet 
rzeczy proste, wypracowane przez lata mogą okazać się nie-
osiągalne. Szczególnie przed premierami, ważnymi wyda-
rzeniami – artyści czasem z powodu choroby muszą oddać 
spektakl, nad którym ciężko pracowali. Takie sytuacje się 
zdarzają i są bardzo przykre. Oczywiście zdarzają się dni, 
kiedy mamy doskonałe warunki do śpiewania, grania, kiedy 
wszystko tak łatwo i lekko przychodzi... tylko, że najczęściej 
wtedy nie ma spektaklu (śmiech). Często musimy zmagać się 
ze swoimi niedoskonałościami, słabościami, z nie najlep-
szym samopoczuciem, a widz nie powinien odczuwać, że my 
mamy gorszy czy lepszy dzień. 

Czy jest jakaś rola lub role, o których marzysz od lat?
Oczywiście, że tak. Wolę jednak nie wymieniać ich teraz 
konkretnie. Jak już się te marzenia spełnią, to wtedy będę 
opowiadać o tym, że to jest właśnie „ta” moja wyśniona rola 
(śmiech). Mogę z satysfakcją przyznać, że część z nich już 
udało mi się zagrać, i wytrwale trzymam kciuki, by to samo 
stało się z pozostałymi. z

Rozmawiał Krzysztof Karbowiak
Zdjęcia Agnieszka Cytacka 
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LIFE IN. Łódzkie: Współtworzył Pan i współzarządza 
przez wiele lat Kliniką Jasne Błonia. Skąd pomysł na 
własną klinikę?
Prof. Jerzy Nawrocki: Klinika Jasne Błonia powstała w lip-
cu 2001 roku, a w grudniu przeprowadziliśmy w niej pierw-
szą operację. Chcieliśmy, aby było to nowoczesne centrum 
chirurgii szklistkowo-siatkówkowej w Polsce, które zaofe-
ruje kompleksowe leczenie chorób oka i najlepszą opiekę 
medyczną. Naszą klinikę założyliśmy w pięć osób: dr Zofia 
Nawrocka, dr Małgorzata Dzięgielewska, dr Krzysztof Dzię-
gielewski, dr Zbigniew Pikulski i ja. A skąd pomysł? Widzie-
liśmy takie kliniki w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczo-
nych i pomyśleliśmy, że może warto założyć podobną u nas. 
Wtedy w Polsce nie było takich placówek i to naprawdę było 
wielkie wyzwanie, ale udało się.

Od początku Klinika Jasne Błonia uznawana jest za 
jedną z najlepszych placówek w Polsce, zajmujących się 
leczeniem chorób oka. Cieszy się doskonałą opinią wśród 
pacjentów. Jak zdobywa się takie uznanie?
To miłe co Pan mówi, ale w życiu nic nie przychodzi łatwo. 
Na taką opinię ciężko pracuje cały zespół. Uznanie i zaufa-
nie pacjentów zdobywa się powoli, ale bardzo szybko moż-
na je stracić jeżeli popadnie się w rutynę. Trzeba cały czas 
dbać o to, aby pacjent czuł, że ma zapewnioną opiekę na 
najwyższym poziomie. Przede wszystkim jednak liczy się 
skuteczność leczenia.

Jest Pan naukowcem, wybitnym specjalistą w chirurgii 
szklistkowo-siatkówkowej, a przy okazji menedżerem. 
Da się pogodzić tak różne przecież dziedziny?
Nie jestem menedżerem i nigdy nie chciałem nim być. 
To jest dla mnie o wiele trudniejsze niż praca chirurga. 
Oczywiście uczestniczę w podejmowaniu decyzji, ale kli-
niką zarządzają inni. Sam zdecydowanie wolę operować 
i prowadzić działalność naukową. W chirurgii bardzo 
ważne jest to, by być na bieżąco ze wszystkimi nowinka-
mi medycznymi i technicznymi. Tym bardziej że w swo-
jej pracy wykorzystujemy skomplikowane urządzenia 
i trzeba mieć pojęcie o tym, jak ich skutecznie używać.

Nagrywa Pan wszystkie swoje operacje. Dlaczego?
Pomysł, żeby nagrywać wszystkie operacje jest bardzo pro-
zaiczny. Otóż nagrania mają dokumentować przebieg ope-
racji, szczególnie w kontekście prowadzonej działalności 

VHS, które podłączaliśmy pod mikroskop, a później monto-
waliśmy na dwóch magnetowidach. Jakość tego była kiepska, 
ale tylko w ten sposób mogliśmy pokazać światu, że w Polsce 
też stosujemy witrektomię.

Zmontowane filmy również prezentował Pan 
i współpracownicy na różnych kongresach. Po co?
Te filmy dokumentują zabiegi naprawdę ważne i pod róż-
nymi względami nowatorskie. Pokazując je łatwiej jest 
prezentować swoją działalność naukową. Filmy te są tak-
że oceniane przez Amerykańskie Towarzystwo Szklistko-
wo-Siatkówkowe (ASRS), które przyznaje swoje nagrody 
Rhett Buckler Award czyli „okulistyczne Oscary”.

Za co przyznawana jest ta nagroda?
Dla każdego naukowca taka nagroda jest ogromnym wy-
różnieniem. Wszystkie filmy, które startują w konkursie 
są oceniane przez grono wybitnych naukowców z całego 
świata. W związku z tym, żeby znaleźć uznanie jurorów 
muszą one prezentować operację, która w jakimś aspekcie 
jest bardzo trudna lub innowacyjna albo wskazująca nowe 
sposoby operowania. Uhonorowanie filmu statuetką, jest 
jednocześnie wyróżnieniem dla zespołu, który przeprowa-
dził pokazaną w filmie operację. Jako ciekawostkę powiem, 
że statuetki przygotowuje ta sama pracownia, która robi 
Oscary filmowe. Są one nawet z tego samego materiału. 
Różnica jest tylko taka, że Oscar okulistyczny ma ręce skie-
rowane w górę, a w dłoniach trzyma siatkówkę oka.

Pan ma już dziewięć takich statuetek. Który jest dla Pana 
najważniejszy – ten pierwszy z 2003 roku czy ostatni 
z 2017 roku? A może któryś z pozostałych?
To nie są moje Oscary. Każda operacja jest pracą zespołową 
więc to, że te statuetki trafiły do nas, to także zasługa moich 
współpracowników. Największy sentyment mam oczywi-
ście do pierwszej statuetki. Nie mogłem wtedy pojechać do 
Ameryki więc wysłałem film. Nie wiedziałem nawet, że zo-
stał nagrodzony. Zorientowałem się dopiero, jak na którymś 
kongresie w Europie koledzy zaczęli mi gratulować sukcesu. 
Najważniejsza statuetka jest jednak za film prezentujący ope-
rację, w której wykorzystana została „technika odwrócone-
go płatka”, której jestem twórcą. Trzeba wiedzieć, że bardzo 
często przestajemy widzieć, gdy dojdzie do powstania otworu 
w siatkówce w jej centralnej części czyli w plamce. W 2008 
roku opracowałem nową technikę operacyjną „odwrócone-
go płatka”, która pozwala na skuteczne zamknięcie otworu 
w plamce i przywrócenie widzenia. Technika ta różni się od 
poprzednio stosowanych wysoką skutecznością, aż 90 pro-
cent chorych odzyskuje wzrok. Metodę tę stosują dziś okuli-
ści w Japonii, Indiach i Europie, co potwierdzają liczne publi-
kacje i referaty wygłaszane na zjazdach okulistycznych.

Amerykańscy specjaliści przyznają swoje Oscary za 
filmy pokazujące oryginalne i nowatorskie operacje 
wykonywane na oczach. Realizacja takiego filmu musi być 
chyba nie mniej skomplikowana od samej operacji oka?
I jest. Powiem tylko tyle, że sam film, który jest pokazywany 
jurorom trwa kilka minut. W związku z tym musi zawierać 
same najważniejsze momenty wykonanych operacji. Na po-
trzeby filmu wykorzystywane są nagrania z kilku, a czasami 

W medycynie najważniejsza 
jest skuteczność leczenia

Rozmawiamy z profesorem Jerzym Nawrockim, chirurgiem oka, wybitnym 
naukowcem, twórcą nowatorskiej metody pozwalającej odzyskać 
wzrok, jedynym polskim okulistą, który trafił do Retina Hall of Fame.

kilkunastu operacji. Każda trwa około godziny. Trzeba to 
później obejrzeć, wybrać najciekawsze fragmenty i zmon-
tować. To jest ogrom pracy, ale przyznane Oscary dają nam 
jeszcze więcej satysfakcji.

Trafił Pan do Retina Hall of Fame – grona najwybitniejszych 
specjalistów od chorób siatkówki oka. Wielkie wyróżnienie, 
które przyznawane jest wybitnym naukowcom i lekarzom. 
Trafić tam nie było łatwo, bo jest Pan jedynym Polakiem 
w tej galerii sław. To dla Pana cenne wyróżnienie?
Bardzo cenne. Retina Hall of Fame zostało stworzone w celu 
uhonorowania naukowców i lekarzy, którzy zasłużyli się 
czymś ważnym w leczeniu schorzeń siatkówki. W galerii 
znalazło się 200 żyjących i nieżyjących okulistów. Jestem 
jedynym Polakiem, który został tak wyróżniony. z

Rozmawiał Robert Sakowski
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naukowej. Oczywiście można opowiedzieć i opisać przebieg 
operacji, ale wtedy mogłyby się pojawić jakieś zastrzeżenie 
co do wykonanej operacji, komentarze na temat jej przebie-
gu, czy uwagi na temat podejmowanych działań. Obraz bar-
dziej przemawia do sceptyków niż słowa. Nasze operacje fil-
mujemy od momentu, gdy zaczęliśmy je wykonywać. Warto 
zaznaczyć, że chirurgia szklistkowo-siatkówkowa pojawiła 
się w latach 70. To właśnie wtedy profesor Robert Machemer 
złamał tabu i przeprowadził pierwszą witrektomię, operację 
polegającą na wycięciu ciała szklistego. Wcześniej taka inge-
rencja w oko była niedopuszczalna i uważano, że musi się ona 
skończyć dla pacjenta utratą oka. On udowodnił, że jest ina-
czej. W Polsce nie było wtedy warunków do przeprowadza-
nia takich operacji. Dopiero na przełomie lat 80-90. udało mi 
się skompletować wymagany sprzęt i jako pierwszy w Polsce 
przeprowadziłem witrektomię. Chcąc dokumentować prze-
bieg operacji zaczęliśmy je filmować. Robiliśmy to kamerami 

Szanowni Państwo! Z największą przyjemnością zapraszamy 
na trzecią już edycję Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowego 
„Okulistyka Nowe Horyzonty”.
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Hotel DoubleTree by Hilton
Łódź, ul. Łąkowa 29; Kino Wytwórnia 3D. 

KOMITET NAUKOWY

 z prof. dr hab. n. med. Zofia Michalewska
 z dr n. med. Zofia Nawrocka
 z prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki

GOŚCIE ZAGRANICZNI

 Turcja: Zeynep Aktas Remzi Avci
 Niemcy: Ulrich Bartz-Schmidt; Christoph Hintschich
 USA: Donald J. D’Amico; John Pollack
 Indie: Atul Dhawan
 Francja: Didier Ducournau
 Hiszpania: Marta Figueroa
 Włochy: Giampaolo Gini
 Wielka Brytania: Heinrich Heimann 
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LIFE IN. Łódzkie: Nie ma zweryfikowanych badań 
jednoznacznie określających, który ze zmysłów jest dla 
człowieka najważniejszy. Wiele osób deklaruje, że to 
wzrok. A co na ten temat uważa specjalista od oczu?
Prof. Zofia Michalewska: Na to pytanie każdy musi sobie 
odpowiedzieć sam. Nie chcę różnicować, czy gorzej mają 
niewidomi czy niesłyszący. A może ci, którzy stracili węch 
albo osoby nierozróżniające smaku. Nie chodzi przecież 
o licytowanie się! Wiem jednak, że dla osoby przechodzącej 
ze światła w ciemność, to musi być dramatyczne przeżycie.

Statystyki mówią, że co trzeci Polak nigdy nie był 
u okulisty. Trafiamy tam dopiero wtedy, gdy mamy 
problem z normalnym widzeniem…
Wydaje się to aż nieprawdopodobne. Mam inne doświad-
czenia pod tym względem. Do naszego gabinetu przychodzi 
bardzo dużo młodych osób. Trafiają tu nie dlatego, że ze 
wzrokiem dzieje się coś niepokojącego lecz po to, by spraw-
dzić, czy wszystko z nim w porządku. Wiedzą, że rodzice 
czy dziadkowie mieli problem z oczami – jaskrę czy zwy-
rodnienie plamki żółtej – i chcą się dowiedzieć czy dotknie 
on także ich. Ta świadomość, że warto i trzeba dbać o wzrok, 
jest coraz wyższa, dzięki temu coraz mniej osób trafia do 
nas z ciężkimi schorzeniami wzroku. Jestem przekonana, że 
za jakiś czas wizyty u okulisty będą tak samo traktowane, 
jak wizyty u dentysty, czy jak innego rodzaju badania profi-
laktyczne, którym regularnie trzeba się poddawać.

Zostańmy jeszcze na chwilę przy statystykach. Dostępne 
dane wskazują, że z roku na rok rośnie liczba osób, 
którym pogarsza się wzrok. Dlaczego tak się dzieje?
Ogólne statystyki mają do siebie to, że pokazują problem 
ogólnie. Nie do końca jest tak, że wzrok się pogarsza. Po pro-
stu okuliści potrafią zdiagnozować więcej chorób. Proszę 
zauważyć, że jeszcze kilkanaście lat temu normą było to, 
że jeżeli ktoś wchodzi w określony wiek, to pogarsza mu się 
wzrok. Uważano, że tak musi być i już! Dziś oczekiwania, 
przed którymi staje okulistyka są dużo większe. Osoby 50, 
60 czy nawet 70-letnie są często aktywne zawodowo. Dużo 

Łódzka okulistyka 
bez kompleksów 
Co sprawia, że coraz gorzej widzimy, jakie choroby oczu najczęściej nam 

dokuczają i dlaczego warto regularnie korzystać z porad okulisty? O tym 
rozmawiamy z profesor Zofią Michalewską – znakomitą okulistką, cenionym 

naukowcem, organizatorką Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowego.

Jeżeli chodzi o krótkowzroczność i astygmatyzm to aku-
rat nie choroby lecz wady wzroku i w tym przypadku, aby 
dobrze widzieć wystarczą okulary. Można również opera-
cyjnie, specjalnym laserem poprawić widzenie osoby z nie-
wielką krótkowzrocznością, a osobom z dużą wadą krótko-
wzroczności polecana jest refrakcyjna wymiana soczewek.

Czy kiedyś przyjdzie taki moment, że w oku będzie 
można wszystko wymienić?
Tego nie wie nikt, jednak biorąc pod uwagę stan dzisiej-
szej wiedzy medycznej raczej nie będzie to możliwe. Ale 
z drugiej strony już dziś stosuje się protezy siatkówkowe, 
które pozwalają przywrócić widzenie. Efekty są bardzo 
ograniczone, ponieważ po operacji wszczepienia protezy 
siatkówki pacjent może rozróżnić jedynie kontury dużych 
przedmiotów, zauważy biały przedmiot na czarnym stole 
czy dużą tablicę z literą, ale nic więcej. Trzeba pamiętać, 
że siatkówka jest częścią mózgu, a jeszcze nie znaleziono 
sposobu na przeszczepienie mózgu. Poza tym są to operacje 
bardzo kosztowne i refundowane w nielicznych krajach.

Wykonała Pani pierwsze operacje w Polsce, nowatorską 
metodą, pozwalającą na ratowanie wzroku u chorych 
z cukrzycą. Na czym polega ta metoda?
Cukrzyca jest obecnie dużym problemem społecznym, 
choruje na nią coraz większy odsetek populacji. Chorzy do-
skonale wiedzą, że w cukrzycy najważniejsza jest kontrola 
poziomu cukru oraz regularne konsultacje z diabetologiem. 
Chodzi o to, aby nie dopuścić do powikłań i ciężkiej cukrzy-
cy, bo to może prowadzić do utraty wzroku, uszkodzenia ne-
rek, stopy cukrzycowej, czy nawet śmierci. Metoda polega na 
operacyjnym leczeniu obrzęku plamki żółtej – jednego z po-
wikłań cukrzycy. Obrzęk plamki dotyczyć może nawet 40 
procent osób, u których doszło do zmian widzenia podczas 
cukrzycy. Dane epidemiologiczne wskazują, że u chorych 
następuje uszkodzenie małych naczyń krwionośnych znaj-
dujących się w siatkówce oka, jest to nazywane retinopatią 
cukrzycową i związany z nią DME czyli cukrzycowy obrzęk 
plamki. A zatem każdy pacjent, u którego rozpoznano cho-
robę powinien szybko trafić do okulisty i przejść badania, 
które wykażą, czy choroba w jakikolwiek sposób wpłynęła 
na wzrok. Zabiegi laserowe w cukrzycowym obrzęku plam-
ki to już dziś właściwie historia okulistyki. Z reguły pacjenci 
są w dzisiejszych czasach leczeni za pomocą zastrzyków do 
wnętrza gałki ocznej. W naszym ośrodku od wielu lat prze-
prowadzamy u takich pacjentów leczenie operacyjne – wy-
konujemy witrektomię. W trakcie zabiegu usuwane są błony, 
nowością stosowaną obecnie od trzech lat, jest zastrzyk pod 
samą plamkę, czyli miejsce najlepszego widzenia. Dzięki 
temu wypłukiwane są wszystkie szkodliwe substancje, któ-
re gromadzą się tam z powodu cukrzycy. Ten zabieg pozwala 
poprawić widzenie pacjentów.

Łódzka okulistyka od lat prężnie się rozwija. 
Nie musimy mieć kompleksów nawet 
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czasu poświęcają swoim hobby, pasjom i mają także dużo 
większe oczekiwania wobec medycyny niż to miało miejsce 
jeszcze nie tak dawno. Poza tym wydłuża się średnia życia 
i w tym kontekście na pewno wielu, w naturalny sposób traci 
sprawność widzenia tak samo, jak traci się sprawność rucho-
wą czy intelektualną.

Dlaczego nasze oczy zaczynają nam szwankować?
Temat jest bardziej złożony, bo nie ma jednej przyczyny, 
która sprawia, że dotykają nas problemy z widzeniem. Po 
pierwsze, wpływ na nasz wzrok mają uwarunkowania 
genetyczne. Jeżeli ktoś w najbliższej rodzinie ma proble-
my z oczami, to możemy założyć, że również nam się one 
przytrafią. Po drugie, ważne jest otoczenie w jakim żyjemy 
i dostęp do opieki zdrowotnej. Jeżeli jest on utrudniony i nie 
ma kto zająć się naszymi oczami, to problemy ze wzrokiem 
same nie miną. Kolejną przyczyną jest starzenie się ludzi, 
bo to właśnie nasz wiek sprawia najwięcej problemów na-
szym oczom. Są też choroby oczu, których przyczyny nie do 
końca znamy, jak choćby odwarstwienie siatkówki. Na tę 
dolegliwość najbardziej narażone są osoby z dużą krótko-
wzrocznością, ale może ona także dotknąć każdego z nas. 
Na stan wzroku wpływa także prowadzony przez nas styl 
życia. Na przykład jeżeli palimy papierosy, to zwiększamy 
ryzyko tego, że na starość może się u nas pojawić zwyrod-
nienie plamki żółtej. Podobnie może być, jeżeli się źle odży-
wiamy i organizm cierpi na niedobór kwasów omega.

Jaskra, AMD czyli zwyrodnienie plamki żółtej, 
krótkowzroczność, zaćma, astygmatyzm, odwarstwienie 
siatkówki – to są najczęstsze choroby oczu. Da się je 
skutecznie leczyć?
Akurat jaskra jest nieuleczalną chorobą. Ważne jest jej 
wczesne wykrycie, bo nieleczona może doprowadzić do cał-
kowitej i nieodwracalnej ślepoty. Atakuje bez wyraźnych 
objawów i dlatego nazywana jest cichym zabójcą wzroku. 
Pocieszające jest to, że jaskrę można zdiagnozować podczas 
badań profilaktycznych. Również zwyrodnienie plamki żół-
tej jest nieodwracalną chorobą. W przypadku tej dolegliwo-
ści ważne jest, aby po jej zdiagnozowaniu podjęto szybkie le-
czenie, które polega na podawaniu co miesiąc zastrzyków do 
oka. Podjętego leczenia nie można przerwać. Z kolei zaćma 
jest chorobą, którą można wyleczyć, nawet gdy jest w stanie 
zaawansowanym. Jest leczona operacyjnie, a widzenie wra-
ca kilka godzin po zabiegu. Odwarstwienie siatkówki czyli 
schorzenie oka, które polega na oddzieleniu warstwy siat-
kówki od naczyniówki, to choroba, która zaczyna się od poja-
wienia się przedarcia w siatkówce. Pacjent widzi w momen-
cie pojawienia się przedarcia serię błysków, czasem męty 
pojawiające się przed okiem. Wtedy należy natychmiast udać 
się do okulisty, który specjalizuje się w leczeniu chorób siat-
kówki. Wcześnie zauważone przedarcie można skorygować 
laserem i uniknąć leczenia operacyjnego. Jeżeli zaczekamy 
zbyt długo, a czasem wystarczy kilka dni, może pojawić się 
„ciemna zasłona przed okiem”, oznacza to odwarstwienie 
siatkówki. Wtedy mamy naprawdę mało czasu na podjęcie 
leczenia. Standardem w leczeniu odwarstwienia siatkówki 
jest leczenie operacyjne wykonane najdalej w drugiej dobie 
od pojawienia się objawów. Konsekwencją braku szybkiej 
operacji są zaburzenia widzenia lub nawet utrata wzroku. 
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W przypadku leczenia wzroku, operacji oka niezbędny 
jest specjalistyczny sprzęt. W Klinice Jasne Błonia 
dysponujecie Państwo urządzeniami najnowszej 
generacji, które pozwalają wykonywać nawet najbardziej 
skomplikowane operacje.
Specjalistyczny sprzęt jest bardzo ważny, ale tak samo waż-
na jest diagnostyka. Przecież, żeby przejść do operacji, naj-
pierw trzeba zdecydować o rodzaju leczenia. Do tego służą 
badania, które lekarzowi dają możliwość właściwego wy-
boru kuracji. Operacje wykonywane są przy użyciu bardzo 
skomplikowanych mikroskopów, które pozwalają trójwy-
miarowo widzieć wnętrze oka oraz wykonywać badania 
śródoperacyjne. W naszej Klinice Jasne Błonia mamy za-
równo wybitnych specjalistów, jak i doskonały sprzęt opera-
cyjny i możemy leczyć najbardziej zaawansowane choroby 
siatkówki, zaćmę, jaskrę i inne.

Co sprawiło, że to właśnie medycyna stała się Pani 
sposobem na zawodowe życie i dlaczego okulistyka?
Przypadek? Będąc w czwartej klasie liceum złożyłam do-
kumenty na dwa kierunki – na germanistykę i medycynę. 
Medycyna była dla mnie czymś naturalnym, bo oboje ro-
dzice są lekarzami, a germanistyka dlatego, że języki obce 
zawsze były moją pasją.

Jakie zna Pani języki?
Biegle angielski, niemiecki i francuski, a japoński przy-
zwoicie.

Wróćmy do wyboru studiów. Co spowodowało, że jednak 
trafiła Pani na medycynę?
Tata miał odebrać nominację profesorską. Został zaproszony 
do Pałacu Prezydenckiego a traf chciał, że zaproszenie wypa-
dło w dzień mojego egzaminu na germanistykę. Nie mogłam 
nie pojechać na wydarzenie, które było ważne dla całej ro-
dziny. Bez zastanowienia zrezygnowałam z germanistyki, no 
i nie miałam wyboru, pozostało mi tylko zdać na medycynę.

Znakomity lekarz i doskonały naukowiec. Która 
działalność jest dla Pani ważniejsza?
Nie podejmę się oceny tego, co jest dla mnie ważniejsze, bo 
nie ma jednego bez drugiego. Oczywiście można być leka-
rzem nie będąc naukowcem, ale nie można być naukow-
cem bez lekarskiej praktyki. Po to przecież wymyślamy 
nowe sposoby leczenia, żeby było ono skuteczniejsze.

Jak udaje się Pani łączyć leczenie pacjentów 
z poszukiwaniem coraz lepszych sposobów ich leczenia?
Wszystko jest przede wszystkim kwestią organizacji cza-
su pracy. W tygodniu mam dni, które poświęcam na le-
czenie pacjentów i dni przeznaczone na pracę naukową, 
ale i tak trudno jest oddzielić jedno od drugiego. Podczas 
pracy naukowej nie przestaję myśleć o swoich pacjentach, 
a podczas operacji odnotowuję pewne rozwiązania, żeby 
później móc je sprawdzić, przeanalizować i zaproponować 
nowe rozwiązania. Dlatego nagrywam wszystkie swoje 
operacje. Po jakimś czasie do nich wracam. Dzięki temu 
nawet po latach mogę wrócić do operacji i przypomnieć 
sobie wszystkie podejmowane wtedy działania. Taka 
analiza wsteczna pomaga znaleźć nowe rozwiązania, 

a niektóre poprawić. Wszystkie nowe metody, które sto-
sujemy w leczeniu, opierają się właśnie na takiej analizie.

W maju, w Łodzi, odbędzie się trzecia edycja Sympozjum 
Siatkówkowo-Jaskrowego „Okulistyka Nowe 
Horyzonty”. Jesteście Państwo organizatorem tego 
wydarzenia. Do kogo jest ono skierowane?
Do wszystkich polskich okulistów i gości zaproszonych zza 
granicy. Wydarzenie organizujemy już od kilkunastu lat 
z tym, że wcześniej zawężone było do chorób tylnego odcin-
ka oka i nazywaliśmy je kongresem szklistkowo-siatkówko-
wym. Docierały do nas sygnały, że warto rozszerzyć tematy-
kę spotkań o jaskrę. Posłuchaliśmy, formuła się sprawdziła 
i w tym roku organizujemy wydarzenie już trzeci raz. Sta-
ramy się, by nasze kongresy były wyjątkowe, dlatego zapra-
szamy na nie najlepszych wykładowców, sławy okulistyczne, 
które dokonały najważniejszych odkryć czy operacji w zakre-
sie okulistyki. Na ostatnim kongresie gościliśmy na przykład 
kolegę ze Stanów Zjednoczonych, który jako pierwszy prze-
prowadził operację przeszczepu siatkówki. Nasze kongresy 
pozwalają być na bieżąco z nowościami, bez konieczności wy-
jeżdżania na podobne wydarzenia organizowane za granicą.

Swoją praktykę lekarską i pracę naukową prowadzi Pani 
w Łodzi. Nie myślała Pani o wyjeździe stąd?
Nigdy o tym nie myślałam, choć miałam propozycje pracy za 
granicą. Jestem łodzianką, tu skończyłam studia i tu zaczęło 
się moje życie zawodowe i naukowe. Poza tym chirurgia oka 
swoje początki ma właśnie w Łodzi. Łódzka okulistyka od lat 
prężnie się rozwija. Nie musimy mieć kompleksów nawet wo-
bec najlepszych ośrodków zagranicznych. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Agnieszka Cytacka

Gabinet Okulistyczny N&M
Łódź, ul. Rojna 63/65
Terminy prosimy ustalać telefonicznie.
tel. 42 636 82 82
tel. 512 004 363
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Mówią o sobie, że nie potrafią stać w jednym miejscu, bo to nie leży 
w ich naturze. Cały czas podążają do przodu, a problemy tylko mobilizują 

ich do działania! O swojej działalności i pracy w Medical Magnus Clinic 
opowiadają Marek, Danuta, Eliza i Jakub Krochmalscy.

LIFE IN. Łódzkie: Mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi 
się na zdjęciach. Tymczasem w Państwa przypadku więzy 
krwi doskonale przekładają się na funkcjonowanie i stały 
rozwój Medical Magnus Clinic?
Marek Krochmalski: Zaczynaliśmy kompletnie od zera, 
ale najważniejsze było zawsze to, że możemy liczyć na 
wsparcie rodziny. Jak byliśmy z żoną młodzi i zarabialiśmy 
oboje tyle, że starczało jedynie do połowy miesiąca, zawsze 
mogliśmy liczyć na pomoc rodziny, czy to z mojej strony czy 
strony żony. Zawsze też byłem ambitny i pracowity, nigdy 
nie zazdrościłem innym bogactwa, tylko przyglądałem 
się jak do niego dochodzą. W naszym życiu były różne za-
kręty, ale wszystkie trudności udaje nam się pokonywać. 
W przeszłości sprzedawaliśmy odżywki dla sportowców, 
medykamenty, potem też sprzęt fitness. Ciekawostką jest, że 
jako pierwsi sprowadziliśmy do Polski rowery spinningo-
we. Kluczowym był jednak rozwój działalności medycznej. 
Zaczynaliśmy od małej przychodni na Piotrkowskiej nie-
opodal Kurii. Na 56 mkw. zmieściliśmy cztery gabinety, był 
też masaż podwodny i sauna. Nieco później na Kościuszki 
stworzyliśmy pierwszą prywatną salę operacyjną w Łodzi. 
Ponieważ od początku stawialiśmy na jakość, ustawiały się 
do nas kolejki chętnych. W końcu doszliśmy do wniosku, że 
potrzebujemy większej przestrzeni i tak narodził się pomysł 
zakupu budynku starej fabryki, w którym do dziś mieści 
się nasza klinika. A prowadzą ją z nami nasze dzieci Eliza 
i Jakub. Misję naszej kliniki można zamknąć w maksymie: 
„Profesjonalni i nowocześni, otwarci na wiedzę i doskonale-
nie.” W pełni oddaje ona zaangażowanie w codzienną pracę 
i chęć rozwoju kadry medycznej i administracyjnej Medical 
Magnus Clinic dla dobra naszych pacjentów.

Powiadają, że w rodzinie siła. Nie kłócicie się Państwo, 
macie wspólną wizję?
Danuta Krochmalska: Konstruktywne rozmowy są dla 
nas najważniejsze. Nawet jeśli pojawiają się różne pomysły, 
nie widzimy przestrzeni do kłótni. Zawsze staramy się wy-
pracować wspólne stanowisko i jedną wizję przyszłości fir-
my. Nie boimy się ciężkiej pracy, zawsze do czegoś dążymy, 
znajdujemy kolejne cele i realizujemy je wspólnie z naszym 
Zespołem pracowników. Zatrudniamy doświadczonych 
specjalistów, ale stawiamy także na młodych ludzi, bo do 
nich należy przyszłość w medycynie. Chętnie dzielimy się 

Innowacje w medycynie 
Wspólna pasja, misja, rozwój

Pracownicy bardzo często mówią 
nam, że nasz optymizm i energia do 
działania są motywujące do pracy 
i realizacji powierzonych projektów

naszą wiedzą i doświadczeniem, które zdobywaliśmy 
w trakcie wieloletniej pracy. Nie potrafimy stać w jednym 
miejscu, to nie leży w naszej naturze.
Eliza Krochmalska: Rodzice wpoili nam ciągłą potrzebę 
rozwoju. Uda mi się stworzyć jedną rzecz, już mam pomysł 
na coś nowego, a to, co dobrze poukładane przekazuję pra-
cownikom do prowadzenia. Stagnacja nas nudzi, nie potra-
fimy żyć tu i teraz, stale podążamy do przodu, a różnego ro-
dzaju problemy tylko mobilizują nas do dalszej aktywności. 
Pracownicy bardzo często mówią nam, że nasz optymizm 
i energia do działania są motywujące do pracy i realizacji 
powierzonych projektów. Takie słowa bardzo nas cieszą. Sta-
ramy się swoją postawą aktywizować innych do poszukiwa-
nia innowacyjnych rozwiązań i wspierać ich we wdrażaniu 
swoich pomysłów w klinice. Tacy już jesteśmy, każdy z nas.
Danuta Krochmalska: Daliśmy naszym dzieciom moż-
liwość wyboru swojej drogi zawodowej. Eliza skończyła 
farmację i międzynarodowy program w zakresie zarzą-
dzania, a Jakub najpierw studia o kierunku biznesowym 
w Stanach Zjednoczonych, a dopiero później po powrocie 
do Polski zdecydował, że będzie studiował medycynę.

Dzieci miały inne plany na życie niż rodzinny biznes?
Eliza Krochmalska: Nie do końca tak było. Na początku 
chciałam studiować medycynę, ale ostatecznie zdecydowa-
łam się na farmację. Skończyłam studia, zaczęłam pracę 
z rodzicami i wykształciłam się w zarządzaniu. Gdybym 
skończyła wydział lekarski nie robiłabym tego co teraz. 
Widać tak miało się to wszystko potoczyć. Skrupulatnie 
i z dużą przyjemnością chłonę wiedzę od rodziców i jestem 
wdzięczna za ich wsparcie. Ich doświadczenie jest bezcenne. 
Obecnie odpowiadam za rozwój firmy, wdrażanie innowacji 
i nadzorowanie działań marketingowych kliniki. W tych ob-
szarach spełniam się i przynosi mi to dużo satysfakcji.
Jakub Krochmalski: Ja dzięki stypendium sportowe-
mu, które zawdzięczałem sukcesom w szermierce, wyje-
chałem na studia do Stanów Zjednoczonych, oczywiście 

z zamiarem studiowania medycyny, ale w trakcie studiów 
postanowiłem, że skończę School of Business Administra-
tion. I tak się stało. Po pięciu latach wróciłem do Polski 
i zająłem się z sukcesami sprowadzaniem urządzeń do 
fitnessu. Jednak po pewnym czasie przekonałem się, że 
tym, co naprawdę chciałbym robić w życiu jest medycyna. 
Od zawsze z podziwem patrzyłem na kunszt operacyjny 
ojca i przyszedł moment kluczowej decyzji w moim życiu. 
Podczas rodzinnej narady ustaliliśmy, że podejmę studia 
medyczne. Skończyłem je i jestem na drodze do specjali-
zacji z ortopedii.

Czyli dziedziny, z której słynie klinika Medical Magnus?
Danuta Krochmalska: To prawda, z usług naszej Klini-
ki w zakresie ortopedii korzystają pacjenci z całej Polski, 
a także ze świata. Nasza działalność opiera się na świad-
czeniu usług zdrowotnych w zakresie komercyjnym, jak 
i refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I tak 
warto nadmienić, iż w ramach NFZ między innymi wszcze-
piamy bardzo dużo protez stawu biodrowego i kolano-
wego, wykonując ponad 400 zabiegów tego typu rocznie. 
A jesteśmy w stanie przeprowadzić nawet około 100 takich 
zabiegów miesięcznie. Mamy bardzo dobry zespół operato-
rów i nowocześnie wyposażone bloki operacyjne. Możemy 
zaoferować pacjentom krótki czas oczekiwania. W innych 
placówkach kolejki oczekujących do endoprotezoplastyki 
stawów są długie. Tak szybkie terminy w naszej placówce 
są bardzo dobrą wiadomością dla pacjentów.

Od lewej: Jakub, Danuta, Marek i Eliza Krochmalscy
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 z Dyrektor ds. medycznych w Medical Magnus Clinic
 z Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii 

(Akademia Medyczna w Łodzi)

 z Absolwentka Management Development Program pod Pa-
tronatem Business Harvard Review, ICAN Institute w Warszawie

 z Absolwentka Farmacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 z Absolwent Wydziału Anglojęzycznego Wojskowo-Lekarskie-
go, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 z Absolwent School of Business Administration, Wayne State 
University, Detroit, USA

Danuta Krochmalska

Eliza Krochmalska

Jakub Krochmalski

 z Prezes Medical Magnus Clinic
 z Prezes Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ścięgien i Więzadeł
 z Prezes Fundacji Zdrowia Ziemi Łódzkiej
 z Lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii 

(Akademia Medyczna w Łodzi)

Marek Krochmalski

Stale chcemy rozwijać szeroko 
pojęte terapie biologiczne

Jesteście też Państwo pionierami w zakresie leczenia 
komórkami macierzystymi CD34+ w schorzeniach 
narządu ruchu. W marcu minęło dokładnie 10 lat, kiedy 
po raz pierwszy wykorzystaliście w klinice tę metodę. 
Co sprawiło, że zaczęliście poszukiwać alternatywnych 
metod leczenia?
Marek Krochmalski: Wzięło się to przede wszystkim 
z naszej pasji ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań 
oraz z miłości do sportu. Sam kiedyś byłem szermierzem, 
a od kilkudziesięciu lat jestem lekarzem sportowym i wie-
lokrotnym uczestnikiem Misji Medycznych PKOl i związ-
ków sportowych na Igrzyska Olimpijskie oraz mistrzostwa 
świata i Europy, np. w lekkoatletyce. Wiem, jak ważny dla 
sportowca jest szybki i skuteczny powrót do zdrowia i ak-
tywności. Jako pierwszych tą metodą leczyłem Mariusza 
Pudzianowskiego i Marcina Dołęgę. Marcin, mistrz świata 
i Europy w podnoszeniu ciężarów, który nabawił się kon-
tuzji kolana, po udanym zabiegu z wykorzystaniem komó-
rek macierzystych jeszcze trzykrotnie zdobył mistrzostwo. 
Ponieważ przy pierwszych dziesięciu pacjentach leczonych 
tą metodą mieliśmy sukcesy i dobre efekty, zaczęli leczyć 
się u nas inni sportowcy. A teraz stosujemy ją powszechnie 
u wielu naszych pacjentów spoza świata sportu.
Eliza Krochmalska: Jesteśmy wiodącym ośrodkiem w Pol-
sce, jeśli chodzi o leczenie komórkami macierzystymi, ale 
nie tylko. Stale chcemy rozwijać szeroko pojęte terapie bio-
logiczne. Widząc ogromną potrzebę wsparcia nauki w tym 
zakresie, stworzyliśmy własny Dział badawczo-rozwojo-
wy i aktywnie poszukujemy funduszy na badania, które 

wzbogacą naukę o konkretne analizy osiągnięć i skutecz-
ności leczenia komórkami macierzystymi z krwi własnej 
pacjenta.

Co możemy leczyć, wykorzystując metody 
z zastosowaniem komórek macierzystych?
Marek Krochmalski: Komórki macierzyste to komórki 
o pewnym rodzaju inteligencji, czyli zdolności naprawia-
nia uszkodzeń powstałych w tkankach. W naszej klinice 
stosujemy komórki macierzyste CD 34+, które są pobierane 
z krwi pacjenta bezpośrednio przed zabiegiem, a następ-
nie podawane do chorego stawu. Kolejnym etapem lecze-
nia jest specjalnie opracowany przez nas cykl rehabilita-
cyjny. Mamy naprawdę świetne rezultaty w tym zakresie.
Jakub Krochmalski: Leczymy tą metodą schorzenia sta-
wów biodrowych, kolanowych, stawów skokowych i in-
nych. Wykorzystujemy ją skutecznie w urazach stawu 
barkowego i łokciowego, w braku zrostu po złamaniach. 
Z naszego doświadczenia wynika, że w tych przypad-
kach wystarczy jednorazowe podanie komórek macie-
rzystych. Komórki macierzyste stosujemy też z dobrymi 
wynikami w leczeniu objawowym u pacjentów z dystro-
fiami mięśniowymi.

Zapewne nie wszyscy pacjenci kwalifikują się do takiego 
leczenia?
Eliza Krochmalska: Oczywiście, że nie. I od razu jasno to 
pacjentom komunikujemy, bo zawsze w naszej pracy kieru-
jemy się uczciwością. Terapia nie należy bowiem do tanich 
i nie wolno oferować jej pacjentom, u których bazując na 
wieloletnich doświadczeniach naszego Zespołu ds. komó-
rek macierzystych i innych terapii biologicznych, wiemy, 
że nie przyniesie efektów.
Marek Krochmalski: Tam, gdzie możemy wykorzystuje-
my także inne terapie biologiczne między innymi w postaci 
płytkowego czynnika wzrostu czy też preparatu wytwo-
rzonego podczas inkubacji własnego osocza chorego na 
specjalnych podłożach. Uzyskane preparaty podajemy do 
stawów w celu działania przeciwzapalnego i regenerują-
cego chrząstkę. Biologiczne metody leczenia należą do nie-
zwykle ciekawych terapii medycyny przyszłości. W niektó-
rych przypadkach możemy zastosować również preparaty 
z kwasem hialuronowym lub kolagenem. Ich stosowanie 
spowalnia proces powstawania zmian zwyrodnieniowych.

Co wyróżnia Medical Magnus Clinic?
Danuta Krochmalska: Nasza specjalizacja w terapiach bio-
logicznych i własny oddział medycyny regeneracyjnej pozwa-
lają nam na pobieranie i podawanie komórek macierzystych 
na miejscu, co czyni naszą klinikę jedynym takim ośrodkiem 
w Polsce. Ale jak już wspominaliśmy, nasza rodzinna histo-
ria nauczyła nas, żeby nie stawiać tylko na jedną dziedzinę, 
i z kliniki o kierunku ortopedycznym przekształciliśmy się 
w klinikę wielospecjalistyczną, w której ortopedia odgrywa 

Łódź, ul. Kopernika 38 
tel.: 500 183 617; 572 344 361 
biuro@mmcenter.pl 
komorki@mmcenter.pl
www.mmcenter.pl

Biologiczne metody leczenia 
należą do niezwykle ciekawych 

terapii medycyny przyszłości

Sala operacyjna w Medical Magnus Clinic

oczywiście wiodącą rolę, ale nie jest to już jej jedyny profil. 
Dzisiaj naszym pacjentom możemy zaproponować porady 
ambulatoryjne wielu specjalistów i leczenie szpitalne w kil-
ku zakresach. W szpitalu oprócz ortopedii mamy zakontrak-
towaną także urologię oraz chemioterapię. Pacjenci chwalą 
sobie komfortowe warunki leczenia w naszej placówce i śle-
dzą rozwój kolejnych specjalizacji. Natomiast komercyjnie 
świadczymy także usługi z zakresu chirurgii naczyniowej, 
chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz neurochirurgii. Roz-
wój tych działów jest zresztą jednym z naszych priorytetów. 
Mamy wspaniały ośrodek rehabilitacyjny, a dzięki zaangażo-
waniu naszych dzieci otworzyliśmy także klinikę medycyny 
estetycznej – Velvet Clinic.

Jakie jeszcze macie Państwo plany na przyszłość.
Jakub Krochmalski: Chcemy się skupić na promocji 
wiedzy, którą posiadamy z zakresu leczenia komórkami 
macierzystymi. Chcemy edukować ludzi, jak mogą sobie 
poprawić komfort życia wykorzystując własny potencjał 
organizmu. Chcemy szerzyć wiedzę z zakresu wykorzy-
stania metod biologicznych w leczeniu i podpowiadać, 
jak w tym natłoku informacji, z którym mamy obecnie 

do czynienia, znaleźć terapię najwłaściwszą i najbar-
dziej skuteczną dla konkretnego pacjenta.

Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na „inność” 
firm rodzinnych są ich wartości. To właśnie wspólne 
wartości pozwalają tworzyć trwałe i wielopokoleniowe 
przedsiębiorstwa, których historia, tradycja i działalność 
łączy się w jednym punkcie. Jakimi wartościami, 
kierujecie się Państwo w codziennej pracy?
Eliza Krochmalska: Nasza klinika jest miejscem stwo-
rzonym z pasji i miłości do pacjenta. W każdym aspekcie 
naszego działania przyświeca nam szacunek do ludzi i do-
bra jakość świadczonych usług. Tworzymy zgrany zespół, 
w którym każdy z nas zna swoje miejsce.
Marek Krochmalski: Eliza ma łatwość w zarządzaniu, a Ja-
kub wielki talent w dłoniach. Oboje mają duży szacunek do 
tradycji, a co istotne także dobrą intuicję biznesową i otwar-
te umysły czym zarażają innych. Upewnia nas to w przeko-
naniu, że za parę lat zostawimy klinikę w dobrych rękach. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Agnieszka Cytacka
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się z tego matryca działań, skutkująca ustaleniem kto w ja-
kim stopniu powinien być zaangażowany w dane etapy pro-
cesu. Bardzo dobrze widać wtedy, że pewne działania w tym 
samym czasie koncentrują się na tym samym pracowniku. 
Powstaje wówczas problem z ustaleniem priorytetów zadań 
albo przeniesienia niektórych z nich na inne osoby. Inaczej 
marnujemy czas, a więc pieniądze. Pamiętajmy, że każde 
działanie musi być podejmowane w imię celu nadrzędnego 
na przykład mierzenia jakości zadowolenia klienta, termi-
nowości dostawy, szybkości dopasowania oferty do oczeki-
wań klienta. W wielu firmach nie przywiązuje się wagi do 
fazy usługowej, a ta ma miejsce w każdej firmie, nawet pro-
dukcyjnej czy handlowej. To jak długo handlowcy negocjują 
z klientami, jak wielu klientów wraca do nas z pytaniami 
„kiedy towar dojedzie” rzutuje na koszty firmy, a więc na wy-
sokość zysku. A to często umyka właścicielowi, który cieszy 
się, że zyskał na danym produkcie 40%, a kompletnie pomija 
fakt, że całość tego zysku została skonsumowana przez czas 
pracy handlowca. Wiele firm nie ustanawia standardów ob-
sługi klienta, nie przygotowuje procesu, by zminimalizować 
koszty przy jednoczesnym uzyskaniu efektywnej sprzedaży. 
Tego się po prostu zwykle nie liczy. A następnie szuka się 
zwiększenia zysku w tańszych materiałach, podczas gdy za-
leżna od nas część kosztów jest tuż pod nosem.

A jak określić, które procesy są istotne w naszym 
przedsiębiorstwie, naszej firmie?
Istotne są tylko te procesy, które prowadzą nas do osiągania 
wyznaczonych biznesowo celów. Niezmiernie ważnym jest 
ustanowienie kolejności poszczególnych działań, wyelimi-
nowanie przestojów, bo to dodatkowo wymaga ponownego 
wdrożenia się w temat przez pracowników, czyli oszczę-
dzamy czas pracy, a przez to zmniejszamy koszty. Czasa-
mi warto nawet podjąć decyzję o świadomym poniesieniu 
kosztu wcześniej w procesie, który może w kilku procen-
tach przypadków przyspieszyć dalsze działania i zaoszczę-
dzić o wiele więcej pieniędzy. To jest tylko kwestia obliczeń 
czy i do jakiego stopnia jest to dla danej firmy opłacalne. 
Każde podejmowanie działanie powinno być poprzedzo-
ne pytaniem „czy to mnie przybliża do osiągnięcia celu?”. 
Oczywiście po uprzednim jego zdefiniowaniu.

Optymalizacja procesów to klucz do sukcesu działalności. 
W zależności od potrzeb może być ona nastawiona na 
maksymalizację przychodów, zminimalizowanie kosztów, 
czy przyspieszenie pracy. Kto może na niej zyskać?
Wszystkie strony zyskują na uporządkowanych procesach: 
właściciel, bo może poprzez działania kontrole weryfiko-
wać firmę nie pracując już w niej, szybciej wdrażać nowych 
pracowników; pracownicy, bo dokładnie wiedzą co nastę-
puje po czym, kto, czym, kiedy i dlaczego się zajmuje oraz 
co niezmiernie ważne mogą oni być zaangażowani w po-
prawianie procesów, a nie zgadywanie co powinni robić, 
a przede wszystkim zyskuje klient, bo będzie obsłużony 
sprawnie, będzie czuł się zaopiekowany, a tak właśnie lubi-
my się czuć jako klienci.

Mogłaby nam Pani wskazać jakiś konkretny przykład?
U jednego z naszych klientów przygotowaliśmy tak proces 
sprzedaży, że teraz asystent weryfikuje z klientem pod-

stawowe parametry produktu. Dzięki temu handlowiec 
skupia się na negocjacjach i podbiciu sprzedaży. Mając do 
dyspozycji historię sprzedaży z danym klientem – histo-
ryczne ceny i rabaty, firma może sprawnie obsłużyć po-
wracających klientów, nie pyta już w jakim kolorze klient 
chce kupić kolejny produkt jeśli poprzednio zawsze zama-
wiał produkty z niebiskimi elementami.

Rozumiem, że bez względu na to, pod jakim kątem 
optymalizuje się proces, głównym beneficjentem tego 
działania zawsze będą klienci – zarówno indywidualni, 
jak i biznesowi.
Według mnie wygrywają na tym wszyscy: klienci, pra-
cownicy i właściciel firmy. Jeżeli po zdefiniowaniu pro-
cesów określimy mierniki ich oceny i przygotujemy dla 
właściciela narzędzie do ich monitorowania, to będzie 
mógł on wyjść z zadań operacyjnych poświęcając czas 
na rozwój firmy, utrzymanie relacji z klientami, rozwój 
pracowników, a na tym również zyskują klienci. Przejrzy-
stość ponoszonych na bieżąco kosztów poszczególnych faz 
ponadto pozwala podejmować trafne decyzje.

A jak optymalizacja procesów przełoży się na współpracę 
z kontrahentami i partnerami biznesowymi?
Jasność komunikacji – czyli oszczędność czasu to jeden zysk, 
drugim bardziej wymiernym jest zazwyczaj zmniejszenie 
kosztów poprzez interakcję z kontrahentami/dostawcami 
dokładnie na tym etapie procesu, kiedy potrzebny jest ich 
udział przy założeniu maksymalnej efektywności działań 
partnera biznesowego. Możemy całość procesu wytwarzać 
we własnej firmie, ale nie zawsze jest to opłacalne. Trzeba 
to przeliczyć i podjąć decyzję. Przy założeniu outsorcowania 
niektórych elementów ważne, by skoordynować działania 
swoje i partnerów biznesowych na tyle dobrze, by wszyscy 
na tym zarobili, by klient czuł się odpowiednio zaopiekowa-
ny i miał poczucie współpracy wszystkich na jego rzecz. To 
nie jest łatwe, ale jak najbardziej możliwe.

Czy przełoży się także na bardziej efektywne 
wykorzystanie czasu pracy?
Badania mówią, że tylko 1/3 czasu pracy przeznaczamy 
na pracę właściwą. Dużo czasu po prostu ucieka przez 
palce. Przemnóżmy ten zmarnowany czas przez pensje 
pracowników, dodajmy ZUS-y, które przecież niezmiernie 
obciążają szczególnie małe firmy, dodajmy koszty utrzy-
mania pracowników jak komputery, meble, samochody, 
część biura itd. i zobaczymy wtedy, ile pieniędzy tracimy 
na braku ustandaryzowanych procesów. To nierzadko 
jest równowartość dobrego rocznego zysku, który można 
zainwestować w rozwój firmy. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Agnieszka Cytacka
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LIFE IN. Łódzkie: W każdej organizacji, bez względu na jej 
charakter, sektor i skalę rynku, w którym funkcjonuje, 
realizowane są procesy biznesowe, ale nie wszyscy 
jesteśmy tego świadomi. Czy brak tej świadomości 
oznacza, że jest ona niewłaściwie zarządzana?
Nadia Goszczyńska: Brak ustandaryzowanych procesów 
wydaje się nie przeszkadzać do pewnej skali rozwoju fir-
my. Małe firmy mają przewagę szybkości działania, po-
dejmowania decyzji, właśnie ze względu na swój rozmiar, 
ale także przez fakt, że właściciel jest również pracowni-
kiem, uczestniczy zatem we wszystkich etapach działań. 
W miarę rozrostu firmy, zwiększania ilości pracowników, 
produktów czy usług, które firma oferuje klientom, roz-
szerzania działań marketingowych czy fazy posprzedażo-
wej, dla sprawnego i racjonalnego z punktu widzenia zy-
sku funkcjonowania firmy niezbędne są ustalone procesy.

Zatrzymajmy się na chwilę przy nich. Na początku 
zapewne warto byłoby je zdefiniować. Od czego zacząć?
Zdefiniowanie procesów to tak naprawdę ostatni element 
tej układanki. Na początku należy spisać, a nawet rozryso-
wać działania, jakie zachodzą w firmie. Następnie trzeba 
ustalić, które z wykonywanych operacji są niezbędne, któ-
re działania należy przypisać do osób o konkretnych kom-
petencjach (może nawet część outsorcować). Należy także 
ustalić jaki zakres uprawnień mają mieć osoby, którym de-
legujemy poszczególne zadania, by wykonywać je spraw-
nie. Potem warto rozważyć automatyzację już tych przesia-
nych działań, a dopiero na końcu ubrać je w procesy.

Kiedy ustaliliśmy jakie procesy występują w naszej 
organizacji, powinniśmy chyba określić, jak te procesy są 
ze sobą powiązane. Jak to zrobić?
To wielowymiarowe działalnie, które określa z jednej strony, 
co robimy w firmie, z drugiej strony kto to ma zrobić. Tworzy 

0 uwolnieniu czasu pracy właściciela 
poprzez ustawienie procesów 
i mechanizmów koordynacji 

pracy firmy, czyli pracy nad firmą, 
a nie w firmie rozmawiamy 

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

Zadbaj o procesy, 
zyskasz 

czas i pieniądze
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Minął rok od największego w Europie spotkania bran-
ży AGD. 250 osób zaproszonych do siedziby Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej przybyło, by wspólnie 
dyskutować o perspektywach jednego z najdynamicz-
niej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. 
Producenci, poddostawcy, dystrybutorzy, recyklerzy, 
startu-py, usługodawcy dla branży oraz przedstawi-
ciele rządu – Wicepremier i Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, Minister 
Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz 
oraz Wiceminister, Tadeusz Kościński uczestniczyli 
w ubiegłorocznej I edycji Kongresu AGD. 

Fabryka Grohmana to najlepsze miejsce na spotkanie 
branży, która wyróżnia Polskę wśród innych państw 
europejskich i stanowi jedną ze specjalizacji ŁSSE. Pozy-
cja lidera w rankingu producentów sprzętu AGD w Unii 
Europejskiej, 30 fabryk, 22 milionów urządzeń gospo-
darstwa domowego, 25 tysięcy stanowisk pracy – to 
statystyki, które wyjaśniają strategiczne znaczenie tego 

sektora dla Strefy i stanowią obiecującą perspektywę 
dla rozwoju regionu. Dwóch spośród największych pro-
ducentów AGD na świecie – Whirlpool i BSH zbudowały 
fundamenty swojej działalności w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. W lutym 2017 roku Strefa pozy-
skała kolejną znaczącą inwestycję z branży AGD – fir-
mę Miele Technika, która buduje w Ksawerowie nową 
fabrykę. Mając świadomość zmieniających się potrzeb 
przemysłu artykułów gospodarstwa domowego, w ze-
szłym roku w partnerstwie ze Związkiem Pracodaw-
ców AGD – Applia Polska, Zarząd ŁSSE SA podjął decyzję 
o zorganizowaniu pierwszego Kongresu AGD. 

Panele dyskusyjne, dotyczące między innymi korzy-
ści wynikających z zacieśnienia współpracy w obsza-
rze produkcji i dystrybucji produktów AGD pomiędzy 
różnymi uczestnikami rynku poprzez doskonalenie 
łańcucha dostaw i gospodarki obiegu zamkniętego 
okazały się solidnym fundamentem dla wyznaczenia 
przyszłych kierunków rozwoju branży. 

250 zaproszonych gości, w tym Wicepremier, Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii oraz liczni przedstawiciele branży AGD. Wiele paneli dyskusyjnych, 

pojedynek młodych firm technologicznych, spotkania ekspertów 
– tak rok temu przebiegał pierwszy Kongres AGD. 

W maju tego roku cała branża AGD ponownie zawita do ŁSSE.

Kongres AGD w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej

Duże zainteresowanie uczestników Kongresu zy-
skała ŁSSE Start-up Battle – pojedynek młodych firm 
technologicznych, prezentujących innowacyjne roz-
wiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości, 
sztucznej inteligencji oraz przemysłu 4.0. Zwycięski 
start-up otrzymał ufundowaną przez Strefę nagrodę 
pięciu tysięcy złotych oraz zaproszenie do rozmów 
o współpracy z firmą BSH. 

Spotykania w gronie ekspertów w naturalny spo-
sób prowadzą do wymiany kontaktów i doświadczeń, 
W drugim dniu Kongresu organizatorzy zaprosili 
uczestników do branżowych rozmów przy okrągłych 

stołach podczas Buisiness Mixera. Wszyscy zain-
teresowani mogli również wziąć udział w Giełdzie 
Innowacji, stanowiącej przestrzeń dla prezentacji 
nowoczesnych technologii, mających zastosowanie 
w optymalizacji działalności firm z sektora AGD. 

Zaplanowana II edycja Kongresu jest odpowiedzią 
na potrzeby stałej wymiany doświadczeń i zacie-
śnienia współpracy pomiędzy nauką, praktyką oraz 
zmieniającą się biznesowo i technologicznie rzeczy-
wistością. Druga edycja Kongresu AGD odbędzie się 
w dniach 23-24 maja 2019 roku, w siedzibie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. z
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LIFE IN. Łódzkie: Rozglądam się po Pana biurze i nie 
mogę znaleźć statuetki…
Marek Michalik: Nie ma jej tu. Wszyscy pytają o statuet-
kę, więc wędruje po różnych miejscach. Wiele osób pra-
cowało razem ze mną na sukces, którego jest symbolem, 
dlatego chcę, by oni również mogli ją zobaczyć. W pierw-
szej kolejności zabrałem ją do biura, żeby cieszyć się nią 
wspólnie z pracownikami.

Czym jest dla Pana tytuł Łodzianin Roku?
Odpowiem przykładem z filmu. Saladyn po zajęciu Jerozo-
limy został zapytany, czym jest dla niego zdobyte miasto. 

Odpowiedział: niczym, ale po chwili namysłu odwrócił 
się i dodał: wszystkim. Tak samo jest z tytułem Łodzianin 
Roku – wydaje się, że nic nie zmienia, ale jest dla mnie 
bardzo ważny. To dowód, że moja działalność i wieloletnie 
zaangażowanie w rozwój regionu przynoszą pozytywne 
efekty i zostały dostrzeżone przez jego mieszkańców. Czy 
może być coś piękniejszego? Nie ukrywam, że to dla mnie 
zaszczyt i wielka radość.

Polityk, samorządowiec czy menedżer – w jakiej roli 
czuje się Pan najlepiej i która przynosi Panu najwięcej 
satysfakcji?

Moje miasto dostrzegło mnie

Ten tytuł jest dla mnie bardzo ważny. To dowód, że moja działalność i wieloletnie 
zaangażowanie w rozwój regionu przynoszą pozytywne efekty i zostały 

dostrzeżone przez jego mieszkańców. Czy może być coś piękniejszego? Nie 
ukrywam, że to dla mnie zaszczyt i wielka radość – mówi Marek Michalik, 
Łodzianin Roku 2018, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi.
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Od kilku lat pełnię funkcję prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – co naturalnie łączy mnie najmocniej z rolą 
menedżera. Ważnym doświadczeniem menedżerskim było 
zarządzanie Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. 
W swojej pracy wykorzystuję doświadczenie zdobyte pod-
czas sprawowania urzędu wiceprezydenta Łodzi w zespole 
Jerzego Kropiwnickiego. Wówczas, odpowiadałem za kon-
takty z biznesem i zachęcałem do inwestowania w Łodzi 
– z dobrym skutkiem, bo to właśnie wtedy w latach 2005-2008 
na terenie miasta zainwestowały znane, wielkie marki jak 
Gillette, Infosys (Philips), Dell, Fujitsu. To był dla mnie bardzo 
ważny czas, w którym zacząłem rozumieć potrzeby i oczeki-
wania inwestorów. Opracowana strategia rozwoju Łodzi, na-
zywana przez niektórych strategią McKinseya – przez cały 
czas jest realizowana przez miasto. Co ciekawe wtedy po raz 
pierwszy pojawiło się pojęcie start-up, dziś jedno z najmod-
niejszych pojęć w biznesie. Rola menedżera daje mi zatem 
wiele satysfakcji. Zdaję sobie sprawę, z tego, że przyznany ty-
tuł to przede wszystkim efekt mojej działalności w ostatnich 
latach na stanowisku szefa ŁSSE.

Prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest 
Pan od 2016 roku. Na stałe pożegnał się Pan z polityką 
i samorządem, i postawił na działalność gospodarczą?
Nigdy nie zrezygnowałem z polityki. Myślę, że mam w niej 
swoje miejsce jako członek Prawa i Sprawiedliwości i natu-
ralne jest, ze jeśli partia będzie chciała skorzystać z mojego 
doświadczenia i kompetencji, to pozostaję do dyspozycji. 
Uważam, że dla Łodzi bardzo ważne jest, żeby miała swo-
jego, związanego z miastem reprezentanta, dlatego zawsze 
poważnie rozpatrzę możliwość kandydowania w wyborach 
na posła, senatora czy inne istotne stanowisko. Dziś wielu 
Polaków, nie obdarza polityków bezwzględnym zaufaniem 
i podaje w wątpliwość szczerość ich intencji. Moim zdaniem 
nie jest to słuszne. Polityka nie jest zła, ona czasami jest źle 
prowadzona. Ale wierzę, że może być inaczej. Moje doświad-
czenie z polityką rozpoczęło się w połowie lat 80. Wtedy pro-
wadzenie polityki było łatwiejsze, wszystko było biało-czar-
ne – komuniści byli źli, my byliśmy dobrzy. Dziś pojawiły się 
różne odcienie szarości i niektórym trudno jest się w takiej 
rzeczywistości odnaleźć. Niekiedy brak zrozumienia może 
wywoływać agresję. To my politycy musimy pracować nad 
poprawą wizerunku partii politycznych, które przecież 
funkcjonują w każdym „dorosłym” systemie demokratycz-
nym. Powiem więcej – bez partii nie ma demokracji.

Politycznie był Pan zawsze związany z prawą stroną 
– najpierw KPN, AWS, Partia Centrum i PiS. Co 
spowodowało właśnie taki wybór polityczny?
Moja działalność polityczna zaczęła się w latach 80. od 
Konfederacji Polski Niepodległej. Ta partia, bezwzględ-
nie zwalczana przez poprzedni system, wykształciła mój 
polityczny kręgosłup. KPN była partią piłsudczykowską, 
mocno przywiązaną do idei niepodległości. Ponieważ 
wartości, które reprezentowała były i są mi bardzo bli-
skie, to całe moje życie polityczne jest związane z ugru-
powaniami, które wyrosły z nurtu niepodległościowego. 
W życiu każdego człowieka jest wiele zakrętów i czasami 
można zgubić drogę, dlatego ważne jest to, by w polityce 
być wiernym określonym ideom. Ja jestem.

Absolwent wydziału historyczno-filozoficznego 
na Uniwersytecie Łódzkim, autor dwóch książek 
historycznych – widać, że lubi Pan historię. Mam rację?
Historia to moja pasja. Zawsze była ona dla mnie miej-
scem, w którym można i trzeba szukać odpowiedzi na róż-
ne pytania, znajdować punkty odniesienia na przykład do 
obecnej sytuacji i wyciągać właściwe wnioski. Choć histo-
ria toczy się kołem, to dwa razy w tej samej wersji nigdy 
się nie powtarza. Pozwala jednak nauczyć się myślenia 
procesowego. Przecież właściwością procesów historycz-
nych jest to, że zawsze coś z czegoś musi wyniknąć. Tak 
samo jest w procesach biznesowych.

W rankingu Financial Times ŁSSE uznana została za jedną 
z czterech najlepszych na świecie i najlepszą w Europie 
w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Czym 
wyjątkowym wyróżnia się ŁSSE na tle innych stref?
To uznanie w postaci wysokich miejsc rankingowych jest 
dla nas szczególnie ważne, ponieważ zostaliśmy docenie-
ni za postęp, za to, że podjęliśmy wiele nowych działań, 
które wpłynęły na rozwój Strefy. Nie jesteśmy ani naj-
większą obszarowo strefą, nie mamy największej liczby 
zezwoleń na prowadzenie działalności, nie wygrywamy 
w kategorii generowanych przychodów. Naszą przewagą 
jest innowacyjność, która w przypadku łódzkiej strefy po-
lega na tym, że podjęliśmy szereg działań na rzecz rozwo-
ju przedsiębiorczości.

Czyli…?
Postawiliśmy na rozwój start-upów. W 2016 roku po raz 
pierwszy aplikowaliśmy o środki na ten cel. Dzięki temu 
26 start-upów miało środki na uruchomienie działalności. 
Mamy rewelacyjne osiągnięcia jeśli chodzi o wdrożenia 
start-upów – średnia w Polsce to 10 procent, u nas prawie 
40. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji tego projek-
tu pozwoliły nam z sukcesem aplikować po kolejny pro-
jekt i środki na start-upy.

Wiele z tych projektów start-upowych jest wdrażanych 
i skutecznie komercjalizowanych. Jak udało się Wam 
zachęcić korporacje do współpracy z firmami, które 
dopiero wchodzą na rynek?
Duże firmy zawsze interesują się działalnością start-upów. 
Start-upy działają bardzo dynamicznie, mają pomysły, 
procesy decyzyjne są u nich szybkie. Tego brakuje wiel-
kim korporacjom, dlatego chętnie korzystają z pomysłów 

Zostaliśmy docenieni za postęp, za to, że 
podjęliśmy wiele nowych działań, które 
wpłynęły na rozwój Strefy. Nie jesteśmy 

ani największą obszarowo strefą, nie 
mamy największej liczby zezwoleń na 

prowadzenie działalności, nie wygrywamy 
w kategorii generowanych przychodów. 

Naszą przewagą jest innowacyjność.
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i rozwiązań wypracowanych przez start-upy a co więcej, 
bardzo często szukają takich rozwiązań. A zatem jedni szu-
kają, a drudzy mogą im coś zaproponować i właśnie tu po-
mocni jesteśmy my. Pomagamy jednym i drugim nawiązać 
relacje i współpracę.

Co jeszcze wyróżnia łódzką strefę spośród innych?
Chociażby projekt Strefa RozwoYou, w którym na szkole-
nia i rozwój kompetencji jest do wykorzystania 24 miliony 
złotych. Żadna inna strefa nie realizuje takiego projektu. 
A przecież w dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości gospo-
darczej niezmiernie ważne jest ciągłe podnoszenie umiejęt-
ności, zarówno samych przedsiębiorców jak i pracowników. 
Mówiąc o tym, co nas wyróżnia spośród innych stref nie spo-
sób nie wspomnieć o Technikum Automatyki i Robotyki. Jest 
to jedyna taka szkoła w Polsce, która powstała z naszej ini-
cjatywy, ale przy współpracy z prywatnymi firmami dzia-
łającymi w Strefie. Do współpracy zaprosiliśmy Ceramikę 
Tubądzin, Delia Cosmetics oraz Miele, wielkiego inwestora, 
którego sprowadziliśmy ostatnio do Strefy, a także Politech-
nikę Łódzką. 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.

Skąd pomysł na szkołę zawodową w strefie 
ekonomicznej?
Od dawna myśleliśmy o takim projekcie. Tą inicjatywą 
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm, które dzia-
łają w strefie i potrzebują specjalistów. Pomysł pojawił 
się już jakiś czas temu i ewoluował. Najpierw myśleliśmy 
o tym, żeby utworzyć kilka klas patronackich, w którejś 
z łódzkich szkół średnich. Później chcieliśmy powołać 

szkołę we współpracy z Politechniką Łódzką ale w końcu 
doszliśmy do wniosku, że nie ma co kopiować rozwiązań, 
które już są, tylko wspólnie z przedsiębiorcami trzeba 
stworzyć własną szkołę. Szkoła już jest, a we wrześniu za-
inauguruje swoją działalność.

A jak udało się przekonać przedsiębiorców, żeby 
zainwestowali w szkołę?
Nie musieliśmy ich przekonywać, bo oni widzą w tym ko-
rzyść dla swoich firm. Przecież za cztery lata absolwenci, 
którzy wyjdą z naszej szkoły zaczną u nich pracę.

Kreatywność, innowacyjność, otwartość na potrzeby 
biznesu – czy to są właśnie te elementy, które sprawią, że 
Łódź znów stanie się Ziemią Obiecaną?
Chciałbym tego dla mojego miasta. Ale akurat tutaj jestem 
ostrożnym optymistą. W mojej ocenie w ostatnich kilku la-
tach Łódź straciła w stosunku do innych polskich aglome-
racji – Wrocławia, Gdańska. PR i mówienie dobrze o mieście 
jest bardzo ważne, bo sprawia, że mamy lepsze samopoczu-
cie i jesteśmy dumni z Łodzi. Jednak nie możemy być ślepi 
i nie dostrzegać tego, że inne miasta są daleko przed nami. 
Czasem warto spojrzeć krytycznie na swoje osiągnięcia 
i spróbować określić, w którym miejscu tak naprawdę jeste-
śmy. Żyjemy przecież w rzeczywistości, w której rywalizacja 
jest normą. Rywalizują ludzie, firmy i miasta. W przypadku 
miast rywalizacja ma to do siebie, że można ją wygrać albo 
przegrać. Remisów nie ma. A zatem nie ma co zachwycać się 
sobą tylko trzeba zakasać rękawy i ciężko pracując próbo-
wać dogonić i przegonić tych lepszych. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Biznes w kadrze

Marek Michalik i Jolanta Bobińska, otrzymali tytuł „Łodzianin Roku 2018”

O tym, dlaczego w biznesie warto korzystać z mediacji, roz-
mawiamy z Andrzejem Misiakiem, Prezesem Wojewódzkie-
go Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. 

LIFE IN. Łódzkie: Zacznijmy od tego, kim jest mediator 
i dlaczego można mu zaufać?
Andrzej Misiak: Mediator nie jest sędzią ani arbitrem – jego 
rolą, co do zasady, nie jest rozstrzyganie zaistniałego między 
stronami sporu, ale takie usprawnienie komunikacji między 
nimi, aby same odkryły, co dla nich jest najważniejsze w tej 
konkretnej sprawie. Mediator może, na wniosek stron poma-
gać im w formułowaniu propozycji ugodowych. Mediator 
może również, wyłącznie na zgodny wniosek stron media-
cji, zaproponować rozstrzygnięcie sprawy, z którego strony 
mogą, lecz nie muszą skorzystać. Mediator obowiązany jest 
zachować bezstronność i neutralność. Nie mogą go więc łą-
czyć osobiste stosunki ze stronami sporu, które ze względu 
na ich charakter, intensywność lub przedmiot sprawy, mo-
głyby tę bezstronność w jakikolwiek sposób zaburzać. 

Kiedy mediacja ma sens?
Mediacja ma wtedy sens, jeśli strony odchodzą od stołu 
mediacyjnego z przekonaniem, że rozwiązanie, które wy-
pracowały jest najlepsze dla nich, w tych danych okolicz-
nościach. Dlatego postanowienia kończące mediacje mają 
o wiele większą wykonalność niż wyroki sądowe. Szybciej 
respektujemy coś, co traktujemy jako swoje rozwiązanie, 
niż te, które narzucają nam inni. 

Jak się mają mediacje do negocjacji?
Negocjacje to proces dochodzenia do porozumienia, który 
prowadzony jest przy wyłącznym udziale stron zaangażo-
wanych w konflikt i ich ewentualnych pełnomocników. 
Strony same muszą dojść do kompromisu, co często z wie-
lu przyczyn okazuje się niemożliwe, a spór kończy się im-
pasem. Mediacje natomiast, w odróżnieniu od negocjacji, 
związane są z obecnością osoby trzeciej (mediatora), oso-
by neutralnej w stosunku do konfliktu, nie angażującej się 
emocjonalnie w spór, tak jak czynią to strony, co pozwala 
na szybsze i sprawniejsze osiągnięcie rozwiązania. 

W sporach biznesowych warto korzystać z mediacji?
W mediacjach żadna ze stron nie przegrywa. Dzięki media-
cji strony niejako same mogą decydować o rozstrzygnięciu 
konfliktu, nie są uzależnione od decyzji organu czy też wy-
roku sądu. Mediacje pozwalają utrzymać kontakty bizne-
sowe, strony rozwiązują konflikt pokojowo, dzięki czemu 
mają szansę na kontynuowanie współpracy w przyszłości. 
Mediacje w biznesie pomogą szczególnie wtedy, gdy konflikt 
pojawia się podczas współpracy ze stałymi kontrahentami, 

Wojewódzkie Centrum Arbi-
trażu i Mediacji w Łodzi działa 
przy Łódzkiej Izbie Przemysło-
wo-Handlowej. Celem działal-
ności Cen trum jest ułatwienie 
przedsiębiorcom prowadzenia 
działalności gospodarczej po-
przez 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 adwoka-
tów, a także sądy powszechne i prokuratury.

90-135 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

menedżerami, pracownikami itp. Ponadto, podkreślić na-
leży, że postępowanie mediacyjne jest dużo krótsze i tańsze 
od postępowania sądowego. Jak podają statystyki, mediacje 
w sprawach gospodarczych w Stanach Zjednoczonych i Eu-
ropie są najczęściej stosowanym sposobem rozwiązywania 
konfliktów między partnerami biznesowymi. Z mediacji 
korzystają przedsiębiorcy, którzy mają wysoką świadomość, 
że to rozwiązanie nie tylko jest lepsze, tańsze i mniej czaso-
chłonne, lecz także ma wpływ na ich wizerunek. 

Czy dzięki mediacji można obniżyć koszty firmy?
Oczywiście, gdyż w przypadku zakończenia sprawy poprzez 
ugodę mediacyjną możemy odzyskać od trzech czwartych do 
całości kosztów zainwestowanych w zainicjowanie postępo-
wania sądowego w danej sprawie. Natomiast w przypadku 
ugody mediacyjnej zawartej na etapie przedsądowym, sąd 
dokonuje jej zatwierdzenia całkowicie bezkosztowo, bez 
wglądu na wartość przedmiotu sporu. Ugoda mediacyjna za-
twierdzona przez sąd wywołuje skutki prawne tożsame do 
ugody zawartej przed sądem! Ponadto, duże firmy, w których 
kulturach organizacyjnych nie ma mediacji, znacznie zwięk-
szają koszty swojego funkcjonowania. Wartość kosztów może 
osiągać sumę wynagrodzeń pracowników za dany rok. z

O mediacjach 
w biznesie 
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LIFE IN. Łódzkie: Co sprawia, że jednym udaje się 
osiągnąć sukces w biznesie a innym nie?
Sylwester Szymalak: Przypadek. Jestem wyznawcą za-
sady, że wszystko w naszym życiu jest dziełem przypad-
ku. W biznesie również. Na podjęte przez nas decyzje ma 
wpływ to, że przypadkiem znaleźliśmy się w określonym 
miejscu, w określonym czasie, z określonymi ludźmi. 
Przypadkiem usłyszeliśmy coś, co sprawiło, że podjęliśmy 
decyzję o rozpoczęciu biznesu.

Mówiąc „przypadek”, zaprzecza Pan temu, że trzeba 
mieć określone predyspozycje, kompetencje, zdolności…
Wcale nie. Te wszystkie cechy, które Pan wymienił są czę-
ścią naszego rozwoju i decydują o tym, że chcemy osią-
gnąć sukces w biznesie czy określoną pozycję zawodową. 
Ludzie są różni – jedni myślą wyłącznie o tym, co warto 
zjeść na obiad i jakie wypić piwo, a inni wciąż o tym jaki 
zrobić biznes. Upraszczam, ale wszystko zaczyna się od 
aspiracji. Jeżeli zależy nam nie tylko na pełnym brzuchu, 
to nasza uwaga i podejmowane działania będą skierowa-
ne na to, żeby odnieść sukces. Jednak to przypadek zdecy-
duje o tym, w co warto zainwestować, z kim i gdzie. A póź-
niej trzeba właśnie kompetencji, determinacji i ciężkiej 
pracy. Bez tego nigdy, niczego nie osiągniemy. Tak w biz-
nesie, jak i w życiu.

Przypadek, trochę szczęścia i dużo ciężkiej pracy. Co 
jeszcze sprawia, że osiągamy sukces w biznesie?
Trzeba być optymistą, bez tego o sukcesie można zapomnieć.

Pesymista nigdy nie osiągnie sukcesu?
Nie. Pesymista zawsze i wszystko będzie widział w czarnych 
barwach. Zawsze będzie wynajdował bariery i problemy. 
Biznes nie lubi pesymistów i ich odrzuca, wybiera osoby 
przebojowe i pozytywnie nastawione do rzeczywistości.

Kiedy Pan odkrył u siebie żyłkę do biznesu?
W technikum razem z kolegą zaczęliśmy zarabiać na „biz-
nesie turystycznym”. Jak wielu Polaków w tamtym czasie 
wyjeżdżaliśmy do NRD, Bułgarii, na Węgry i handlowali-
śmy. Do wschodnich Niemiec jeździło się po buty, kultowe 
Salamandry, na Węgry po walutę, do Bułgarii po skórzane 
kurtki. Dzięki temu zarabiałem tyle, że dość szybko mogłem 
się uniezależnić od pomocy rodziców. Nawet jak już zaczą-
łem pracować, zawsze prowadziłem jakiś biznes. Dzięki 
temu miałem dodatkowe źródło zarobku. Zresztą w mojej 
rodzinie własny biznes to standard – dziadek i ojciec też 

Biznes nie lubi pesymistów
O przypadku, który rządzi życiem, o tym, dlaczego pesymista nie 

odniesie sukcesu w biznesie, Certyfikacji Menedżerów i Klubie 500 
rozmawiamy z Sylwestrem Szymalakiem, prezesem Grupy Kapitałowej 

Organika oraz założycielem i wieloletnim prezesem Klubu 500.

mieli swoje biznesy. Czasami żartuję, że chęć do robienia 
interesów wyssałem z mlekiem matki.

Jednak zamiast biznesu wybrał Pan chemię. Najpierw 
było technikum chemiczne, później studia chemiczne na 
Politechnice Łódzkiej. Dlaczego nie handel zagraniczny 
czy ekonomia tylko właśnie chemia?
Zawsze lubiłem chemię. Już w podstawówce zrobiłem 
w swoim pokoju małe laboratorium. W szafce przecho-
wywałem różne chemikalia, które wykorzystywałem 
do eksperymentowania. Traf chciał, że pewnego razu to 
moje laboratorium odkryła mama. Zabrało wszystko, co 
tam miałem i wrzuciła do pieca. Nie było tego dużo, więc 
skończyło się tylko okopconą ścianą i sufitem. Ta moja fa-
scynacja chemią spowodowała, że najpierw trafiłem do 
technikum chemicznego, a dalej była chemia na Politech-
nice Łódzkiej. Zaczynałem od chemii spożywczej, a póź-
niej dołożyłem sobie inżynierię chemiczną.

Zastanawiałem się, co chemik z wykształcenia robił 
w przemyśle cukrowniczym. Teraz rozumiem jakim cudem 
Pan, łodzianin trafił po studiach do pracy w cukrowni.
No tak, ale chemia spożywcza to tylko jeden z powo-
dów. Drugim, ważniejszym było to, że zawsze szukałem 
dodatkowych sposobów na zarobienie pieniędzy. Na 
studiach udało mi się dostać stypendium fundowane 
przez Cukrownie Dolnośląskie. Na trzecim roku studiów 
podpisałem umowę i co miesiąc dostawałem trzy tysią-
ce złotych. To było więcej niż wynosiła wtedy średnia 
płaca. Jedynym warunkiem uzyskania stypendium było 
to, że po studiach musiałem podjąć pracę przy produkcji 
cukru. Tak też się stało i takim sposobem wylądowałem 
w cukrowni. Najpierw trafiłem do cukrowni w Ziębi-
cach, a później do Otmuchowa.

Ile lat trwała ta przygoda z polskim cukrem?
W sumie jedenaście lat.

A co się stało, że zdecydował się Pan wrócić do Łodzi?
Znowu przypadek. Moja starsza córka zachorowała na 
rzadką chorobę. Jednym z ośrodków, gdzie można było 
leczyć tę chorobę było Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi. Żona z córką na czas leczenia wróciły do Łodzi, 
a ja z synem zostałem w Otmuchowie. Takie życie na dwa 
domy trwało jeszcze jakieś pół roku. Któregoś razu wy-
brałem się do Łodzi pociągiem. Była zima, zasypane dro-
gi, wolałem nie ryzykować jazdy samochodem. W podróż 
zabrałem kilka egzemplarzy Rzeczpospolitej. W jednym 
z numerów natknąłem się na ogłoszenie, że Zakłady Che-
miczne Organika Przedsiębiorstwo Państwowe w Ło-
dzi ogłasza konkurs na dyrektora. Wtedy na poważnie 
zacząłem się zastanawiać nad powrotem do Łodzi. Tym 
bardziej że akurat trwała reforma Balcerowicza i prze-
mysł cukrowniczy przeżywał ciężkie chwile. Spróbowa-
łem dowiedzieć się, czy ten konkurs to tak na poważnie, 
czy też jest już kandydat, który ma wygrać. Okazało się, 
że jak najbardziej na poważnie, bo aktualny dyrektor 
przechodził na emeryturę i szukali kogoś nowego. W ta-
jemnicy przed rodziną złożyłem dokumenty konkurso-
we, zrobiłem biznesplan i czekałem na wynik.

I znowu przypadek…?
No a jak! Proszę sobie wyobrazić, że w konkursie wzięło 
udział 14 kandydatów, ale tylko ja przekroczyłem wyma-
ganą liczbę punktów.

Z zakładami chemicznymi Organika SA jest Pan związany 
już od ćwierćwieku. Udało się Panu sprywatyzować firmę 
i dziś jest to jeden z symboli biznesowej Łodzi. Łatwo 
chyba nie było?
W biznesie nigdy nie jest łatwo. Kiedy objąłem stanowisko 
dyrektora dotarło do mnie, że albo szybko sprywatyzuję za-
kłady, albo jeszcze szybciej mnie wyrzucą. Pracę zacząłem 21 
marca 1992 roku, a już w maju trafiłem na kurs dla członków 
rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa. 
Tam spotkałem ludzi z ministerstwa przekształceń własno-
ściowych, którzy wytłumaczyli mi jak powinienem prze-
prowadzić proces prywatyzacji. We wrześniu przekonałem 
do tego załogę. Zdecydowana większość pracowników opo-
wiedziała się za prywatyzacją i wykupiła akcje spółki. Od 1 
kwietnia 1993 roku zakład zmienił się w spółkę akcyjną. Dziś 
to już jest grupa kapitałowa, która zrzesza sześć firm.

Rozwija Pan firmę, niedługo z zakładu wciśniętego 
w blokowisko przeniesiecie się do nowej lokalizacji na 
Teofilowie. Ta przeprowadzka to konieczność czy chcecie 
zapewnić załodze lepsze warunki pracy?
To i to. Na Teofilowie mieści się już Organika Car, teraz czas 
przeprowadzić tam spółkę matkę. Tym bardziej że tutaj nas 
nie chcą i nie lubią. Kiedy w 1903 roku powstawały w tym 
miejscu pierwsze zakłady, wokół były pola, a miasto kończyło 
się na obecnym Placu Niepodległości. Teraz to środek miasta, 
z dwóch stron mamy bloki, a z trzeciej domki jednorodzinne. 
Brakuje przestrzeni do rozwoju, a okolicznym mieszkańcom 
przeszkadza, że tu działają zakłady chemiczne.

Uważa się Pan za człowieka sukcesu?
Jeżeli za człowieka sukcesu można uznać osobę, która chce 
zmieniać i skutecznie zmienia rzeczywistość, to tak – jestem 
człowiekiem sukcesu. Zawsze chciałem zmieniać rzeczywi-
stość i kilka razy udało mi się to zrobić. Czy to w cukrowni, 
czy kierując spółką Organika.

Osiągnięcie sukcesu w biznesie, sprawia często, że 
menedżerowie osiadają na laurach. Dlaczego tak ważne 
jest, zresztą nie tylko w biznesie, ciągłe podnoszenie 
kwalifikacji i kompetencji?
Osiągnięcie sukcesu materialnego, osobistego czy firmy jest 
w biznesie bardzo ważne, bo świadczy o naszej skuteczności. 
Myślę jednak, że tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze jest to, 
czy potrafimy rozwinąć biznes, czy umiemy właściwie za-
inwestować zarobione środki i jak je inwestujemy. Każda 
inwestycja wymaga od nas określonej wiedzy, bo stracić jest 
bardzo łatwo, inwestując w coś, o czym się nie ma pojęcia. 
Poza tym świat wciąż idzie do przodu. Pojawiają się nowe 
technologie i rozwiązania, z którymi trzeba być na bieżąco.

Kiedy pojawił się pomysł, aby najlepszych łódzkich 
menedżerów honorować specjalnymi certyfikatami?
W 1994 roku wspólnie z innymi łódzkimi przedsiębiorcami 
powołałem do życia Klub 500, organizację, która zrzesza 
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kilkadziesiąt łódzkich firm. Wspólnie określiliśmy nasze 
cele, które stały się swoistymi filarami działalności Klu-
bu. Pierwszy filar, to wewnętrzny networking – spotkania, 
szkolenia i wymiana doświadczeń. Drugim filarem była 
dla nas aktywność na rzecz rozwoju gospodarczego re-
gionu – uczestniczenie w różnych gremiach działających 
przy wojewodzie i marszałku województwa. Trzeci filar, 
najważniejszy, to współpraca z łódzkimi uczelniami, czyli 
promowanie nauki i wyróżniających się studentów. W 2011 
roku zainicjowaliśmy projekt, który nazwaliśmy Certyfi-
kacją Menedżerów. Realizujemy go wspólnie z Wydziałem 
Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej. 
Wspólnie stworzyliśmy kapitułę, opracowaliśmy zasady 
i regulamin, i w tym roku będziemy już po raz dziewiąty 
wręczać certyfikaty łódzkim menedżerom.

Czym jest Certyfikacja Menedżerów?
Krótko rzecz ujmując, jest to sprawdzenie i potwierdzenie 
umiejętności menedżera. Dzięki certyfikacji doceniana 
jest wiedza i kompetencje osób, które kierują przedsię-
biorstwami i organizacjami. Certyfikacja pozwala też 
promować dobrych menedżerów i pokazywać w pozytyw-
nym świetle łódzkie kadry zarządzające. Daje również 
możliwość kreowania Łodzi i regionu jako ośrodka, w któ-
rym działają firmy zarządzane przez zdolnych i dobrze 
wykształconych menedżerów.

Czy każdy menedżer może zgłosić się do Certyfikacji?
Certyfikacja jest dostępna dla wszystkich aktywnych mene-
dżerów. Przystąpić do niej może każdy, kto chce sprawdzić 
swoje kompetencje. Wystarczy wejść na stronę www.certfi-
kacjamenedzerow.pl, wypełnić ankietę i przeprowadzić sa-
moocenę. W tym roku w procesie certyfikacji weźmie udział 
25 kandydatów. Zgłoszenia przyjmowaliśmy do końca stycz-
nia, a finał planowany jest w maju.

Pierwsze certyfikaty wręczono w 2011 roku. Ilu dziś 
menedżerów może o sobie mówić, że są certyfikowani?
Certyfikaty przyznawane są na trzech poziomach: podsta-
wowym, operacyjnym i strategicznym. Na poziomie podsta-
wowym certyfikatem może się pochwalić 88 osób, na pozio-
mie operacyjnym 66, a na strategicznym 29. Warto dodać, że 
w pierwszych edycjach brali udział pracownicy firm należą-
cych do Klubu 500. Dziś jest to projekt, który cieszy się szero-
kim zainteresowaniem nie tylko łódzkich menedżerów.

Wróćmy jeszcze na chwilę do Łodzi – czy Pana zdaniem to 
dobre miejsce do życia?
Zdecydowanie tak. Mamy jeszcze wiele problemów do roz-
wiązania, ale jestem pewien, że sobie z nimi poradzimy. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjecia Agnieszka Cytacka

Kreatywne biuro 
w centrum miasta 

LIFE IN. Łódzkie: Miejsce nowych możliwości – tak 
charakteryzujecie przestrzeń w nowej inwestycji biurowej 
Łódź.Work, którą firma OKAM Capital realizuje przy ul. 
Dowborczyków 18. O jakich możliwościach mowa?
Arie Koren: Nowatorski w skali regionu, wielofunkcyjny 
kompleks biurowy Łódź.Work, który realizujemy przy ul. 
Dowborczyków 18, powstaje na  terenach XIX-wiecznych 
Zakładów Graficznych i  wcześniejszej fabryki przędzy 
Teodora Meyerhoffa. Przywracamy do życia stary, zapo-
mniany zabytkowy kompleks nadając mu zupełnie nowe 
możliwości. Tworzymy miejsce przyjazne branżom kre-
atywnym, które doskonale odnajdują się w starych pofa-
brycznych przestrzeniach.

Kogo najchętniej widzielibyście jako najemców?
Dagmara Grębowska: Wszystkich, którzy wpisują się 
w tzw. branżę kreatywną, bo nasz budynek jest po prostu 
nietuzinkowy i wyjątkowy. Myślimy o agencjach marke-
tingowych, agencjach PR-owych, branży fotograficznej czy 
filmowej oraz branży IT, BPO, finansowej i tym podobnych.

Dlaczego mieliby wybrać biura przy Dowborczyków 18, 
a nie gdzie indziej, wszak konkurencja na łódzkim rynku 
jest całkiem spora ostatnimi czasy?
Dagmara Grębowska: O niektórych naszych zaletach 
wspomniałam już wcześniej, jak chociażby o kreatywnym 
pofabrycznym klimacie, tak nam bliskim w Łodzi. Klimat 
jest ważny, ale liczą się też bardzo przyziemne sprawy, jak 
chociażby lokalizacja – w centrum miasta z dogodnym do-
jazdem z każdej strony, bliskość ulicy Piotrkowskiej, No-
wego Centrum Łodzi, Dworca Łódź Fabryczna. Możemy 
też pochwalić się jednym z większych współczynników 
miejsc parkingowych jeśli chodzi o inwestycje biurowe 
w naszym mieście, tak więc miejsc postojowych na pewno 
nie zabraknie, a dodatkowo wydzielamy miejsce do krót-
kiego parkowania dla kurierów przywożących przesyłki. 

Z tego, co wiem, to niejedyne udogodnienia, prawda?
Dagmara Grębowska: Zadbamy o posiadaczy elektrycz-
nych aut, stawiając stację do ich ładowania. Myślimy też 
o tych, którzy chętnie korzystają z rowerów, dlatego two-
rzymy własną stację rowerową. Specjalnie z myślą o ro-
werzystach powstaje w lobby obiektu prysznic i szafki do 

O fabrycznym klimacie Łódź.Work 
i udogodnieniach dla przyszłych 

najemców opowiadają 
Arie Koren, CEO OKAM Capital oraz 

Dagmara Grębowska, Project Manager 
inwestycji przy ul. Dowborczyków 18.

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

przechowywania rzeczy. Nie będzie się już o to musiał mar-
twić żaden z naszych przyszłych najemców. Zadbamy także 
o samą przestrzeń wokół budynku, tak aby można było 
miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Rekonstruuje-
my ścianę zabytkowej kotłowni z historycznymi witraża-
mi, to właśnie przy niej staną ławki, pojawi się też zieleń. 
Także z tyłu budynku wydzielimy miejsce na tzw. chillout 
– zielone z mikromuralem i leżakami w sezonie letnim. 
Bardzo zależy nam na komforcie pracujących tu ludzi.

Kiedy obiekt zostanie oddany do użytku i jak wygląda 
kwestia aranżacji przestrzeni?
Arie Koren: Obiekt planujemy oddać w III kwartale tego 
roku, co nie oznacza, że będzie można się do niego od razu 
wprowadzać. Od samego początku założyliśmy bowiem, 
że oferowane przez nas biura będą szyte na miarę, oczy-
wiście w określonym przez nas standardzie. Do dyspozy-
cji mamy łącznie ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych 
na czterech kondygnacjach. Chętnie wynajmowalibyśmy 
całe kondygnacje, ale nie ma problemu, gdy będzie zapo-
trzebowanie na 200-300 metrów, my je odpowiednio za-
gospodarujemy – postawimy ścianki działowe, położymy 
wykładziny, zamontujemy oświetlenie i pomalujemy na 
wybrany kolor. Najemcy pozostanie jedynie urządzenie 
przestrzeni. Już dziś serdecznie zapraszamy. z

Tomasz Melka (Manager Oddziału Łódzkiego OKAM Capital) 
oraz Dagmara Grębowska (Project Manager Łódź.Work)
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LIFE IN. Łódzkie: Historia łódzkiej energetyki liczy sobie 
112 lat. Jak dzisiaj wygląda łódzki system ciepłowniczy?
Sławomir Burmann: Łódzki system ciepłowniczy tworzą 
dzisiaj dwie elektrociepłownie i sieć ciepłownicza. EC3 na 
Bałutach i EC4 na Widzewie produkują energię elektrycz-
ną i ciepło systemowe, które dzięki ponad 800-kilometro-
wej sieci jest przesyłane do klientów. Zaopatrujemy około 
60 procent odbiorców w Łodzi.

Czy ciepło wyprodukowane przez EC3 i EC4 trafia 
tylko do odbiorców w Łodzi czy też do okolicznych 
miejscowości?
Sławomir Burmann: Od sezonu grzewczego 2016/2017 
zaopatrujemy w ciepło Konstantynów Łódzki. Jest to 
pierwszy w historii łódzkiego ciepłownictwa projekt, kie-
dy z dostawami ciepła systemowego z sieci ciepłowniczej 
Veolii wyszliśmy poza granice Łodzi.

O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości łódzkiego systemu ciepłowniczego, 
50-leciu działalności elektrociepłowni EC3 i inwestycjach w ochronę środowiska 

rozmawiamy ze Sławomirem Burmannem, Wiceprezesem Zarządu Veolia 
Energia Łódź SA, Andrzejem Radzyńskim, dyrektorem elektrociepłowni 

EC3 oraz Andrzejem Boroniem, emerytowanym dyrektorem EC3.

Ekologia, ekonomia, 
efektywność, czyli 

łódzkie ciepło z Veolii

EC3 na Teofilowie zainaugurowała działalność 31 grudnia 
1968 roku, EC4 na Widzewie dziesięć lat później. Dlaczego 
na lokalizację elektrociepłowni wybrano akurat te 
miejsca?
Andrzej Boroń: W tym nie ma żadnej tajemnicy. EC2 przy 
Wróblewskiego powstała głównie po to, żeby zabezpie-
czyć parę technologiczną zakładom przemysłowym, które 
działały w okolicy. EC3 zaczęto budować dlatego, że pla-
nowano powstanie ogromnego osiedla mieszkaniowego, 
Teofilowa i podobnie EC4 na Widzewie powstała po to, 
żeby zapewnić ciepło powstającym tam osiedlom.

A zanim wybudowano EC3 co się mieściło w tym miejscu?
Andrzej Boroń: Ogródki działkowe, dlatego były to sprzy-
jające warunki, żeby wybudować tutaj elektrociepłownię, 
ale niestety teren był ograniczony ulicami: Limanowskie-
go, Swojską, Pojezierską i Letnią (obecnie al. Włókniarzy) 
i całość inwestycji trzeba było zmieścić na 16 hektarach.
Sławomir Burmann: Czasami żartujemy, że w EC3 pro-
dukuje się najwięcej kilowatów prądu w przeliczeniu na 
metr kwadratowy.

Jakie największe zmiany zaszły w łódzkim systemie 
w ostatnich latach? Jakie inwestycje poczyniono 
w ramach łódzkiego systemu ciepłowniczego?
Sławomir Burmann: Zrealizowaliśmy wiele inwestycji 
związanych z modernizacją elektrociepłowni i sieci cie-
płowniczej. Wszystko po to, żeby poprawić efektywność 
produkcji i dystrybucji ciepła systemowego. Wyzwania 
związane między innymi z ograniczeniami emisji spowo-
dowały konieczność dostosowania zarządzanego przez 
nas systemu do nowych warunków, a w konsekwencji wy-
łączenia z eksploatacji EC2 przy ul. Wróblewskiego. Aby 
to mogło nastąpić, już wcześniej podjęte zostały inwesty-
cje, dzięki którym spięliśmy obszary obsługiwane przez 
elektrociepłownie EC3 i EC4. Dokonaliśmy przyłączeń 
w taki sposób, by poza zasilaniem miasta była możliwość 
przyłączenia nowych obszarów. Dokonaliśmy moderniza-
cji kotłów w „Trójce”, co pozytywnie przełożyło się na jej 
dyspozycyjność. Gruntownie zmodernizowaliśmy w tym 
zakładzie instalację nawęglania. Dodatkowo zmoderni-
zowaliśmy dwie istniejące instalacje odsiarczania spalin 
w EC4 i wybudowaliśmy nową instalację odsiarczania spa-
lin dla wszystkich kotłów parowych w EC3. Ponadto w EC3 
i EC4 powstały pierwsze nowe instalacje do redukcji tlen-
ków azotu. Ponadto uruchomiliśmy w EC4 blok w 100 pro-
centach dedykowany do spalania biomasy zamiast węgla. 
Dzięki temu dodatkowo obniżyliśmy emisje CO2.

Jak te inwestycje przekładają się na ochronę środowiska?
Sławomir Burmann: Łódzkie elektrociepłownie i sieć 
ciepłownicza są modernizowane i dostosowywane zarówno 
do potrzeb lokalnego rynku ciepła, jak i do wymogów środo-
wiskowych wynikających z ustawodawstwa unijnego i kra-
jowego. Wszystkie nasze bloki produkcyjne wyposażone są 
w instalacje do wychwytywania tlenku siarki oraz tlenków 
azotu. Elektrofiltry w obu łódzkich elektrociepłowniach 
wyłapują 99,9 procent pyłów, które powstają podczas proce-
su spalania węgla. W wyniku wykonanych inwestycji pro-
ekologicznych w latach 2013-2018 nastąpiło ograniczenie 

emisji tlenków siarki o ponad 70 procent, tlenków azotu 
o około 60 procent i pyłów o 25 procent.

Czyli nie musimy się bać tego dymu, który unosi się 
z kominów?
Sławomir Burmann: Zaskoczę Pana, ale to nie jest dym 
tylko skroplona para wodna i mogę zapewnić, że nie jest 
ona niebezpieczna dla naszego zdrowia.

A co się dzieje z pyłem, który powstaje podczas spalania?
Andrzej Radzyński: W EC3 pył, który powstaje podczas 
spalania węgla, jest odseparowany od reszty spalin w elek-
trofiltrach , które pracują ze sprawnością 99,9 procent, dalej 
jest transportowany do zbiorników retencyjnych, a następ-
nie utylizowany. Część pyłu wykorzystuje przemysł budow-
lany do produkcji prefabrykatów oraz cementu.

Kiedy przejeżdżam obok EC3 to zawsze się zastanawiam, 
czy w kotłach, które służą do podgrzewania wody i 
wytwarzania pary musi przez cały czas płonąć ogień?
Andrzej Radzyński: Nie musi jednocześnie płonąć ogień 
wewnątrz wszystkich kotłów parowych. To, ile elektrocie-
płownia produkuje ciepła, jest uzależnione przede wszyst-
kim od pogody i związanych z nią panujących warunków 
zewnętrznych. Zimą, przy bardzo niskich temperaturach, 
pracują wszystkie kotły, bo zapotrzebowanie miasta na 
ciepło jest ogromne. Latem pracuje tylko jeden, ale bywa 
też, że latem w okresie przeprowadzania prac konserwa-
cyjnych wygaszone są wszystkie kotły.

 z 50 lat temu, dokładnie 31 grudnia 
1968 roku, przekazano do eksploata-
cji pierwszy kocioł nowej elektrocie-
płowni EC-3, dwa miesiące później 
drugi, zaś w kwietniu 1969 roku ruszył 
współpracujący z kotłami turbo-
zespół. Elektrociepłownia zlokalizo-
wana jest w północno-zachodniej 
części miasta i odpowiada za za-
opatrzenie w ciepło systemowe m.in. osiedli Radogoszcz, Teofilów, 
Retkinia, zakładów przemysłowych i wielu obiektów użyteczności 
publicznej.

 z 17 hektarów całkowitej powierzchni terenu elektrociepłowni.
 z 804 megawatów to moc zainstalowana w EC przeznaczo-

na do produkcji ciepła i 206 megawatów to moc generatorów 
produkujących prąd elektryczny. Energię elektryczną i ciepło wy-
twarza 9 kotłów i 4 turbozespoły.

 z 303 pracowników jest zatrudnionych w EC3 (stan na 2018 rok).
 z 180 i 120 metrów, taką wysokość mają dwa kominy elektrocie-

płowni. Warto wiedzieć, że na niższy komin, do wysokości 40 me-
trów wjeżdża winda. Jednocześnie mogą nią podróżować 2 osoby.

 z 7 500 metrów długości mają tory bocznicy kolejowej EC3, na 
którą przyjeżdżają pociągi z węglem służącym do produkcji energii.

 z 105 000 ton węgla, które przywozi 1 750 wagonów kolejo-
wych, można składować na placu węglowym. Plac, który należy 
do EC3, ma powierzchnię dwóch boisk piłkarskich czyli blisko 14 
000 metrów kwadratowych.

EC3 w liczbach
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Proszę powiedzieć na czym polega kogeneracja 
i dlaczego jest ona taka szczególna dla energetyki i dla 
środowiska?
Sławomir Burmann: W uproszczeniu kogeneracja to 
wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej 
w jednym procesie technologicznym. To taki można po-
wiedzieć energetyczny produkt „dwa w jednym”. Dzięki 
produkcji w kogeneracji mamy znacznie lepsze wykorzy-
stanie paliwa, co przekłada się również na zmniejszenie 
wpływu na środowisko. W przypadku konwencjonalnej 
elektrowni produkującej tylko prąd ponad 60 procent 
ciepła dostarczonego w paliwie jest traktowane jako tzw. 
„ciepło odpadowe” i nie jest wykorzystywane. W elek-
trociepłowni ciepło to jest efektywnie wykorzystywane 
w procesie ogrzewania miasta.

Wspomniał Pan, że równolegle z ciepłem obie 
elektrociepłownie produkują energię elektryczną. Dużo?
Sławomir Burmann: W sezonie zimowym produkujemy 
energię elektryczną z generatorów o mocy około 400 MW. 
Dla porównania w tym samym czasie zapotrzebowanie Ło-
dzi na moc elektryczną wynosi około 740 MW. W okresie let-
nim produkcja prądu w łódzkich elektrociepłowniach spada 
do poziomu wytwarzanego przez generatory o mocy 80 MW.

Oprócz węgla do produkcji ciepła i energii elektrycznej 
wykorzystywana jest biomasa. W elektrociepłowni EC4 
działa blok na biomasę. Proszę przybliżyć jego parametry 
i właściwości.
Sławomir Burmann: Blok biomasowy został wybudo-
wany w elektrociepłowni EC4 wraz z całą instalacją do za-
rządzania gospodarką biomasową. W bloku tym używamy 
dwóch rodzajów biomasy: leśnej, która powstaje z odpadów 
przemysłu drzewnego i agro, którą stanowią pozostałości 
z upraw rolnych. W kotle spalane jest do 360 tys. ton bio-
masy rocznie. Dzięki temu Veolia jest w stanie wyproduko-
wać ok. 330 000 MWh rocznie zielonej energii elektrycznej. 
Przekłada się to na redukcję emisji CO2 na poziomie ok. 260 

 z W archiwach Veolii Energii 
Łódź zachowała się fotograficzna 
dokumentacja z rozbudowy i pra-
cy elektrowni EC1, portrety grupo-
we jej pracowników oraz widoki 
Łodzi z początku ubiegłego wie-
ku. Obszerny zbiór pochodzi z lat 
ok. 1922-1940. Autorem większo-
ści zdjęć jest łódzki fotograf W. 
Jekimenko. W skład archiwum 
wchodzi ponad 2000 szklanych negatywów.

 z EC5 miała być kolejną łódzką elektrociepłownią. Miała po-
wstać na Smulsku. Zapaść przemysłu włókienniczego spowo-
dowała, że zrezygnowano z tych planów.

 z W EC3 i EC4 są schrony przeciwlotnicze, które znajdują się 
pod budynkami elektrociepłowni. Schron w EC4 jest czasami 
udostępniany publiczności podczas organizowanych w tym za-
kładzie dni otwartych.

czy wiecie, że

tys. ton/rok. Warto podkreślić, że z bloku na biomasę mamy 
około 17 procent wytwarzanej przez nas energii.

Czy obecna technologia produkcji ciepła w EC3 i EC4 różni 
się od tej sprzed pół wieku?
Andrzej Boroń: Jeżeli chodzi o samą technologię pro-
dukcji ciepła i energii elektrycznej, to z małymi wyjątka-
mi jest ona taka sama. Zasadniczo zmieniło się podejście 
do ochrony środowiska. Kiedy uruchamialiśmy EC3 pięć-
dziesiąt lat temu, to również stosowaliśmy elektrofiltry 
i one miały również wysoką skuteczność. Nie było nato-
miast instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Pod 
tym względem zmieniło się bardzo dużo.

W okresie grzewczym dużym problemem polskich miast 
jest smog. Czy ciepło z sieci może być sposobem na 
ograniczenie tego niebezpiecznego zjawiska?
Sławomir Burmann: Veolia od blisko ośmiu lat współ-
pracuje z Urzędem Miasta Łodzi w programie rewitali-
zacji podłączając do sieci ciepłowniczej wyremontowa-
ne budynki. Takie działanie ma niewątpliwie wpływ na 
ograniczanie tzw. niskiej emisji w centrum miasta i po-
prawę warunków życia mieszkańców. Do dziś do naszej 
sieci podłączyliśmy kilkadziesiąt zrewitalizowanych ka-
mienic. Uważam, że ciepło systemowe wytwarzane w ko-
generacji, tak jak w łódzkich elektrociepłowniach i do-
starczone siecią ciepłowniczą, to optymalny dla polskich 
miast sposób na przeciwdziałanie niskiej emisji, która 
szkodzi zdrowiu i środowisku.

Łódzka Veolia wspiera lokalną społeczność? Z jakich 
projektów jesteście szczególnie zadowoleni?
Sławomir Burmann: Od ponad 10 lat, zawsze w trzecią 
sobotę września organizujemy w EC4 dzień otwarty, na któ-
ry zapraszamy wszystkich łodzian. W ten sposób chcemy 
przybliżyć mieszkańcom naszą działalność, pokazać jak 
produkujemy ciepło i energię elektryczną. Nasi inżyniero-
wie pokazują i wyjaśniają, jak działają instalacje środowi-
skowe. Jesteśmy także partnerem wydarzeń sportowych, 
kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w naszym 
mieście. W lipcu 2018 roku zostaliśmy sponsorem ścieżki 
edukacyjnej „Przetwarzanie energii” w Centrum Nauki 
i Techniki EC1 i to pokazuje, że w pewnym sensie znów 
jesteśmy związani z historyczną „Jedynką”. Łodzianie na 
pewno również kojarzą Veolię ze współpracy z Budowla-
nymi Łódź – Mistrzami Polski w rugby. Ponadto współpra-
cujemy z uczelniami wyższymi i wspieramy szkolnictwo 
zawodowe. Od 10 lat łódzka Veolia jest patronem klasy 
kształcącej młodzież w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 9 w Łodzi w zawodach technik elektryk i technik ener-
getyk. Byliśmy jedną z pierwszych dużych łódzkich firm, 
która zdecydowała się na taki projekt. Ponadto organizu-
jemy staże i praktyki dla studentów, fundujemy stypendia, 
ogłaszamy konkursy na prace dyplomowe.

Która elektrociepłownia produkuje więcej ciepła, EC3 
czy EC4?
Sławomir Burmann: Standardowo w sezonie grzewczym 
każda elektrociepłownia dostarcza po 50 procent zużywane-
go ciepła. W lecie bywa różnie i zdarza się, że przez kilka dni 
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pracuje tylko jedna elektrociepłownia, a druga ma w tym 
czasie wykonywany coroczny przegląd techniczny.

A zdarzyły się jakieś awarie, które spowodowały 
przerwę w dostawach ciepła do mieszkań? Jak choćby 
ta w Warszawie, gdy podczas „zimy stulecia” wysiadł 
system grzewczy.
Andrzej Boroń: Tam gdzie pracują urządzenia i instalacje 
technologiczne awarie zawsze się zdarzają, niezależnie od 
miasta czy warunków atmosferycznych. Kiedy na przykład 
w elektrociepłowni „wysiadł” jeden czy drugi kocioł, musieli-
śmy zmniejszać temperaturę wody w sieci ciepłowniczej. Jed-
nak nigdy nie doszło w łódzkich elektrociepłowniach do cał-
kowitego wstrzymania produkcji energii i ciepła dla miasta.

EC1 dziś to między innymi Centrum Nauki i Techniki, EC2 
zostało sprzedane prywatnemu inwestorowi. EC3 od 
50 lat produkuje ciepło dla Łodzi. Ile lat średnio działają 
takie elektrociepłownie jak EC3?
Andrzej Radzyński: Przyjmuje się, że czas pracy jednego 
kotła, z którego ciepło wykorzystuje się do podgrzewa-
nia wody wynosi jakieś 30 lat. Dzięki przeprowadzonym 
modernizacjom i remontom ten czas można znacznie 
wydłużyć. W ostatnich latach dwa kotły w EC3 przeszły 
całkowitą modernizację – z wyjątkiem konstrukcji nośnej 
wymieniono w nich wszystkie pozostałe części. Tym sa-
mym przedłużono ich żywotność o kolejne 25-30 lat. Wcze-
śniej, taką modernizację w latach 1998-2010 przeszły trzy 
pozostałe kotły.

Jakie wyzwania w bliższej i dalszej przyszłości czekają 
łódzką energetykę i ciepłownictwo?
Sławomir Burmann: Przed nami trzy rodzaje wyzwań: 
technologiczne, związane z ochroną środowiska i ekono-
miczne. EC3 produkuje ciepło już od pięćdziesięciu lat, 
dziesięć lat później pierwsze ciepło popłynęło z EC4. Po-
mimo ciągłych inwestycji w unowocześnienie wyposaże-
nia obu elektrociepłowni czas życia niektórych urządzeń 
dobiega końca. Zastanawiamy się co dalej i planujemy 
inwestycje. Mówiliśmy już o bloku na biomasę w EC4, te-
raz myślimy o budowie bloku gazowo-parowego w jednej 
z elektrociepłowni. Analizujemy możliwości zastosowa-
nia na terenie miasta rozproszonej małej kogeneracji. 
Myślimy także o wykorzystywaniu paliw alternatywnych 
wytwarzanych z odpadów komunalnych tzw. RDF oraz 
innych odnawialnych źródeł energii. To część koncepcji, 
która jest nazywana gospodarką w obiegu zamkniętym. 
Veolia dysponuje w tym zakresie odpowiednim know 
how, dlatego właśnie w Polsce planujemy w tym kierunku 
określone działania.

Okrągły jubileusz to zawsze okazja do życzeń. Czego 
należałoby życzyć elektrociepłowni EC3 z okazji 
„pięćdziesiątki”?
Andrzej Radzyński: Przede wszystkim bezpiecznej, 
niezawodnej i przyjaznej dla środowiska produkcji ciepła 
systemowego i energii elektrycznej. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler

Sławomir Burmann, Andrzej Boroń, Andrzej Radzyński
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LIFE IN. Łódzkie: Porozmawiamy o polityce czy woli Pani 
o żużlu?
Joanna Skrzydlewska: Jestem otwarta na każdy temat.

W takim razie czym dla Pani jest polityka?
Dla mnie jest to służba. Zostałam politykiem, bo kiedyś 
uznałam, że dzięki temu będę mogła łatwiej, skuteczniej 
i szybciej pomagać osobom i środowiskom. Politycy dosta-
ją do rąk narzędzia, które pozwalają czynić życie innych 
lepszym, gorszym zresztą też. Są blisko ośrodków decy-
zyjnych i mają możliwość wpływania na podejmowane 
tam decyzje. Kwestią otwartą pozostaje to, jakie motywa-
cje nimi kierują – i w momencie, gdy podejmują decyzję 
o wejściu do polityki i później, gdy trafiają na stanowiska 
i zaczynają podejmować decyzje wpływające na życie in-
nych. Moją motywacją od samego początku było pomaga-
nie innym, ulepszanie i naprawianie.

No właśnie, co najbardziej przyciąga ludzi do polityki?
Ludzie idą do polityki z różnych powodów, jedni dlatego, 
bo chcą służyć społeczeństwu, inni z polityki czynią swoje 
źródło zarobku, a jeszcze inni po to, żeby sobie porządzić. 
Według mnie dobry polityk to taki, który żyje dla polityki 
a nie z polityki, podejmuje decyzje korzystne dla ludzi a nie 
dla siebie i służy innym a nie interesom wąskiej grupy.

Bez kompetencji, niedouczeni, karierowicze, aferzyści, 
oszuści, kłamcy – to tylko część epitetów jakimi Polacy 
określają polityków. Zasłużyli sobie na to?

Nie tylko w polityce są dranie, 
ale w polityce łatwiej ich 

dostrzec i wyraźniej widać
Według mnie dobry polityk to taki, 

który żyje dla polityki a nie z polityki, 
podejmuje decyzje korzystne dla 
ludzi a nie dla siebie i służy innym 

a nie interesom wąskiej grupy. 
Z Joanną Skrzydlewską, radną 

województwa łódzkiego, byłą posłanką 
na Sejm RP, byłą eurodeputowaną 

i obecną kandydatką do Parlamentu 
Europejskiego rozmawiamy o tym, 
co ludzi pcha do polityki, kobietach 
w polityce i politycznych draniach. 

Niektórzy z pewnością, ale nie należy uogólniać. Mówi się, że 
w polityce, nie tylko zresztą polskiej, obowiązuje jedna zasa-
da czyli brak zasad. Ja się z tym nie utożsamiam. Wydaje mi 
się, że tak mogą mówić tylko ci, którym w życiu nikt, nigdy 
tych zasad nie pokazał i nie nauczył. Prawdą jest, że polity-
ków ocenia się negatywnie i prawdą jest, że niektórzy sobie 
na taką ocenę zasłużyli, ale uogólnienie, że wszyscy jesteśmy 
tacy sami jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Prawdą jest też to, 
że wśród polityków przytrafiają się oszuści, kłamcy czy zło-
dzieje, ale dranie są w każdej grupie zawodowej i społecznej.

No pewnie, że są, ale wśród polityków chyba jest ich 
więcej?
Ani więcej ani mniej. Drani w polityce po prostu łatwiej do-
strzec i wyraźniej widać. Nie ma drugiej takiej grupy zawo-
dowej, która byłaby tak bacznie obserwowana przez społe-
czeństwo i media. To, co gdzie indziej byłoby niezauważone 
albo potraktowane krótką notatką w przypadku polityka jest 
sensacją i wszystkie telewizje trąbią o tym od świtu do nocy.

No tak, Pani też uważa, że wszystkiemu winni są 
dziennikarze, ale przecież od polityków, którzy stanowią 
prawa, oczekujemy więcej niż od pozostałych.
I tu się całkowicie z panem zgadzam. Chodzi mi tylko o to, 
że politycy powinni wiedzieć, że to, co innym ujdzie na 
sucho im zostanie zapamiętane na zawsze. Na dodatek ob-
ciąży pozostałych, również tych, którzy aferzystami nie są, 
nie kłamią, nie weszli do polityki dla pieniędzy i kariery, 
lecz działają na rzecz wspólnego dobra. Dziennikarze nie 
są niczemu winni, oni tylko wykonują swoją pracę.

Ten kiepski wizerunek polityków poprawi się kiedyś?
Musi, ale to długi proces. W Polsce do polityki wiele osób 
trafia przez przypadek. Wydaje im się, że się nadają, a jest 
odwrotnie. Ale jak już trafili, to muszą zacząć wymagać od 
siebie dużo więcej niż dotychczas. Ludzie patrzą, jak my 
się zachowujemy w różnych sytuacjach, czy i jak prowa-
dzimy dialog ze swoimi przeciwnikami politycznymi, czy 
się nawzajem szanujemy i mówią: skoro oni tak mogą, to 
my też. I zamiast rozmawiać kłócą się, a zamiast szanować 
wzajemnie się upokarzają.

Wchodząc do świata wielkiej polityki, kobiety miały 
go ulepszyć, wręcz zrewolucjonizować swoją rzekomo 
przyrodzoną lojalnością i niechęcią do agresji. Na razie, 
przynajmniej w Polsce, nic takiego się nie wydarzyło. 
Dlaczego?
Problemem jest to, że my kobiety nie potrafimy się zjed-
noczyć. Próbujemy, ale na razie nam to nie wychodzi. Nie 
głosujemy na siebie, nie wspieramy się, często potrafimy 
być wobec siebie bardziej bezwzględne niż mężczyźni. 
Nie potrafię powiedzieć dlaczego tak jest, ale rzeczywiście 
w polityce nie jest łatwo znaleźć kobiety, które wspólnie, 
bez względu na przynależność partyjną, chcą działać na 
rzecz jakiegoś programu. Szczególnie teraz. Rywalizuje-
my ze sobą o wszystko, o stanowiska, o wpływy, o środki 
na realizację projektów. No i ta rywalizacja bywa czasem 
bardzo agresywna. Wie pan, polityka to od zawsze był mę-
ski świat. Brutalny, pozbawiony empatii i nastawiony na 
osiąganie za wszelką cenę własnych czy partyjnych celów. 

Kobiety weszły do niej wcale nie tak dawno właśnie z za-
miarem poprawienia jakości życia politycznego. Na razie 
nie udało się, ale wszystko przed nami. Oglądając politykę 
od środka, najpierw w Sejmie RP, później w Parlamencie 
Europejskim miałam wrażenie, że te instytucje działają 
dzięki kobietom. To my załatwiamy papierkową robotę, 
bierzemy udział w różnego rodzaju komisjach, przygoto-
wujemy dokumenty, zgłaszamy poprawki, pilnujemy ter-
minów, a mężczyźni idą z tym do telewizji i sprzedają to 
jako swój sukces. Kobietom brakuje trochę determinacji 
w walce o swoje, wolimy się wycofać i zająć zadaniami, 
bo wiemy, że z tego będą konkretne efekty. Ale proszę mi 
wierzyć, że jeżeli kiedyś będzie nas w polityce więcej, bo 
jednak wciąż stanowimy mniejszość, i postawimy sobie za 
zadanie zmienić ją na bardziej przyjazną ludziom i mniej 
agresywną, to tak się stanie.

Polityk czy polityczka, jak woli Pani być nazywana?
To nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jestem zwolennicz-
ką walki o równe prawa mężczyzn i kobiet, szczególnie 
w kwestiach płacowych. Nigdy nie zgodzę się na to, żeby 
kobieta, która zajmuje takie samo stanowisko jak mężczy-
zna zarabiała mniej. To mi się zwyczajnie nie podoba, nie 
rozumiem dlaczego tak ma być i nie zgadzam się z tym.

W Pani życiu polityka pojawiła się bardzo szybko – 
miała Pani 24 lata, kiedy pierwszy raz wystartowała 
w wyborach do sejmu. Wtedy się nie udało, ale już cztery 
lata później zasiadła Pani w ławach poselskich, a w 2009 
roku wybrano Panią na deputowaną do Parlamentu 
Europejskiego. Lepiej było w Warszawie czy w Brukseli?
Najlepiej to oczywiście zawsze w Łodzi (śmiech). Choć to i to 
parlament, to jednak trudno jest porównać obie instytucje. 
Zdecydowanie bardziej odpowiada mi kultura polityczna, 
która panuje w Parlamencie Europejskim. Jako zadanio-
wiec wolę i lubię pracę merytoryczną, a nie kłótnie na fo-
rum i uprawianie propagandy partyjnej. Właśnie dlatego 
bardzo szybko odnalazłam się w Parlamencie Europej-
skim, gdzie wszystko jest dokładnie zaplanowane, każdy 
wie co i kiedy ma zrobić, nie ma zaskakiwania się jakimiś 
niezaplanowanymi działaniami. Na pewno nie wyobra-
żam sobie pracy w naszym obecnym sejmie. Nie odnala-
złabym się w takim reżimie i dyktaturze, w której posłów 
własnej partii i opozycji sprowadza się do roli maszynek 
do głosowania. Dziś nie można w sejmie zabrać głosu bez 
zgody czy to kierownictwa klubu, czy też prowadzących ob-
rady. A nawet kiedy się tę zgodę dostanie, to nie ma pewno-
ści, czy pozwolą mówić, czy wyłączą mikrofon albo wlepią 
karę finansową za niewłaściwe pytanie. W takim sejmie 
nie widzę dla siebie miejsca, zdecydowanie wolę Parlament 

Zdecydowanie wolę Parlament 
Europejski i jego motto „zjednoczeni 
w różnorodności”. Tam różnimy się, 

ale też szanujemy się, nie ma ataków 
ad personam, nikt nikogo nie wyzywa
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Europejski i jego motto „zjednoczeni w różnorodności”. 
Tam różnimy się, ale też szanujemy się, nie ma ataków ad 
personam, nikt nikogo nie wyzywa.

A będąc deputowaną w Brukseli można działać na rzecz 
regionu, miasta?
Tam działamy przede wszystkim w interesie Polski, ale 
oczywiście nie zapominamy skąd jesteśmy i walczymy 
o swoje małe ojczyzny. Szczególnie w momencie, gdy są 
uchwalane wieloletnie ramy finansowe, w których zapi-
sane są konkretne pieniądze dla Polski. Później pilnujemy 
naszego rządu, żeby sprawiedliwie podzielił uzyskane 
środki na poszczególne regiony.

Należy Pani do PO więc można powiedzieć o Pani „polityk 
partyjny”, ale kariery w partii Pani nie zrobiła. Dlaczego?
Bo ja nie jestem zainteresowana taką karierą. Nie mam 
natury działacza partyjnego, nie potrzebuję być przewod-
niczącą struktur partyjnych. Już mówiłam, że politykę 
traktuję jak służbę. A PO jest moją pierwszą i ostatnią par-
tią, do jakiej należę.

Spodziewałem się innej odpowiedzi.
Jakiej?

Że w łódzkiej PO królowa jest tylko jedna, a na dwórkę 
jakoś mi Pani nie pasuje...
Myśli pan o Hannie Zdanowskiej? Nigdy nie patrzyłam na 
nią jak na królową. Od lat jesteśmy koleżankami i bardzo 
dobrze się dogadujemy.

W maju kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Miała Pani być „jedynką” na liście, ale… Czym Pani 
podpadła partyjnym kolegom, że dali Pani dopiero 
trzecie miejsce?

Absolutnie nie czuję tego, żebym komuś podpadła. A jeżeli 
chodzi o trzecie miejsce na liście, to jak się nie ma, co się lubi, 
to się lubi, co się ma. Poza tym trójka to moja całkiem szczęśli-
wa liczba. Przecież w 2009 roku startując z trzeciego miejsca 
do Parlamentu Europejskiego zdobyłam mandat, w ubiegłym 
roku w wyborach samorządowych do sejmiku, trzecia na 
liście, uzyskałam najlepszy wynik spośród kandydujących. 
W żaden sposób nie czuję się pokrzywdzona, nie jestem ura-
żona i nie mam do nikogo pretensji. Przede wszystkim wiem 
jedno – 26 maja to wyborcy zdecydują, komu powierzą man-
dat do reprezentowania ich w Parlamencie Europejskim.

Łodzianie mówią, że w Pani przypadku pierwsze czy 
trzecie miejsce nie jest ważne, bo i tak będą głosować na 
Joannę Skrzydlewską a nie na szyld. A jak już Pani trafi do 
Brukseli, to nie zapomni Pani o Łodzi?
Łódź to moje miejsce na ziemi. Kocham to miasto. W moim 
życiu wiele razy pojawiała się możliwość zmiany miejsca 
zamieszkania, ale wciąż jestem łodzianką. Do Łodzi zawsze 
z radością chce mi się wracać i nie zamierzam zamieniać 
tego miejsca na żadne inne. Poza tym jestem dumna ze swo-
jego miasta, z tego jaką drogę przeszło, jakich zmian do-
konało. Coraz więcej osób zazdrości nam tych wszystkich 
przemian choć przed nami jeszcze dużo do zrobienia.

Dość polityki! Kiedy Orzeł Łódź awansuje wreszcie do 
ekstraklasy żużlowej? Uda się po tym sezonie?
Nie wiem, ale oczywiście mam nadzieję, że tak będzie. Jest 
stadion, który spełnia wymagane warunki licencyjne, są 
kibice, którzy kochają żużel, możemy zatem spokojnie 
walczyć o ten awans. A czy to się stanie? Teraz wszystko 
zależy od zawodników i ich maszyn. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler

Na to, ile będzie nas kosztował leasing 
wpływa wiele czynników, a w szcze-
gólności to, czy kupiliśmy dodatkowe 
usługi, na przykład ubezpieczenia, 
czy będziemy musieli ponosić opłaty, 
czy też inne koszty wynikające z umo-
wy – kary umowne, płatności wynika-
jące z zakończenia umowy leasingu 
przed upływem jej terminu itp. 

Pamiętajmy, że umowa leasingu 
wiąże nas na kilka lat i raz zawar-
tą będziemy musieli realizować, bez 
względu na to, jak kosztowne lub nie-
wygodne dla nas okażą się w praktyce 
jej zapisy. Dlatego warto przyjrzeć się 
podstawowym elementom umowy.

Zapisane drobnym drukiem 
Sama umowa leasingu jest zazwyczaj bardzo prosta 
i krótka. Są w niej ustalone jedynie podstawowe dane 
i nie mówi o wszystkich aspektach leasingu. Te zaś za-
warte są w osobnym dokumencie, który nazywa się 
Ogólne Warunki Umowy Leasingu i stanowi załącz-
nik do umowy. 

OWUL liczy najczęściej, co najmniej kilka stron wy-
pełnionych drobnym drukiem i ustala wszystkie pozo-
stałe warunki na jakich ma być realizowana umowa. 

OWUL odwołuje się zwykle do tzw. Tabeli Opłat i Pro-
wizji jako źródła informacji o dodatkowych opłatach za 
czynności związane z obsługą umowy leasingu przez le-
asingodawcę. Aby właściwie ocenić propozycję umowy 
należy bacznie przyjrzeć się zawartym w powyższych 
dokumentach szczegółowym zapisom. Istotne jest też, 
że w większości przypadków TOiP stanowi osobny do-
kument, nie będący integralną części umowy. Konse-
kwencją takiej konstrukcji jest potencjalna możliwość 
zmiany zarówno katalogu opłat jak i wysokości poszcze-
gólnych opłat, już po zawar ciu umowy, bez konieczności 
jej aneksowania i uzyska nia zgody leasingobiorcy.

Warto też zwrócić uwagę na to, czy kalkulacja rat le-
asingu oparta jest na stałej czy zmiennej stopie procen-
towej. Kalkulacja oparta na zmiennej stopie procento-
wej niesie ryzyko zmiany wysokości raty w przypadku 
zmiany stopy bazowej.

Firmy leasingowe często stosują promocje oferując 
atrakcyjną cenę leasingu pod warunkiem skorzysta-
nia z oferowanych dodatkowo produktów. Dobrze jest 
się zatem zastanowić czy oferowane produkty będą dla 
nas przydatne. Nawet jeśli potrzebujemy danego pro-
duktu to może się okazać, że jego cena rynkowa jest 

Co musisz wiedzieć o umowie leasingowej
Jeś1li decydujesz się na leasing, to pamiętaj o dokładnym zapoznaniu 

się z warunkami zapisanymi w umowie. Może się okazać, że zawiera 
takie postanowienia, które powodują dodatkowe koszty.

taka, że nie opłaca się skorzystać z ofe-
rowanej przez leasingodawcę. 

Zabezpieczając się przed niewła-
ściwym wykonaniem umowy przez 
leasingobiorcę wprowadza on sankcje 
za określone działania. Najczęściej są 
to kary umowne. W najpoważniej-
szych przypadkach umowa przewidu-
je możliwość jej wypowiedzenia przez 
leasingodawcę. Warto dokładnie usta-
lić w jakich sytuacjach zapisy te mają 
zastosowanie. 

Przedterminowe zakończenie 
Wielu leasingobiorców nie zdaje sobie 
sprawy, w jaki sposób rozliczana jest 

umowa leasingu w przypadku jej przedterminowego za-
kończenia. Dotyczy to przypadków, kiedy po pierwsze: 
następuje wypowiedzenie umowy przez leasingodawcę 
z uwagi na niewłaściwe jej wykonywanie przez leasin-
gobiorcę, po drugie: wygaśnięcia umowy na skutek utra-
ty lub całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu i po 
trzecie: w przypadku rozwiązania umowy z inicjatywy 
leasingobiorcy za zgodą leasingodawcy i przed upły-
wem jej terminu. Standardem stosowanym przez firmy 
leasingowe jest jednorazowa spłata wszystkich nieza-
płaconych rat leasingowych i kwoty wykupu czasami 
pomniejszonych o część przewidzianego w kalkulacji 
oprocentowania.

Analiza warunków leasingu nie ogranicza się do po-
równania kosztów finansowania, a jej przeprowadzenie 
może być czasochłonne i złożone. Jest to jednak etap ko-
nieczny, aby właściwie ocenić istniejące ryzyka i oszaco-
wać koszty realizacji umowy. Dlatego nie polecamy pod-
pisywania umów, bez uprzedniego zapoznania się z ich 
szczegółowymi warunkami. Może to skutkować błędny-
mi i kosztownymi w skutkach decyzjami oraz niezado-
woleniem z zawartej umowy. z 

Jacek Ulowski
dyrektor GO-leasing Oddział w Łodzi 

facebook.com/go4leasing2biz
Tel. 42 620 09 21
www.go-leasing.biz.pl/
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LIFE IN. Łódzkie: Większość ludzi rozumie, żeby zadbać 
o części ciała i je usprawnić, należy biegać, pływać, 
ćwiczyć na siłowni. Tymczasem mózg też wymaga 
ćwiczeń. Jaka jest różnica między trenowaniem mięśni 
a trenowaniem mózgu?
Małgorzata Bora: Najpierw warto zauważyć, że jest też 
sporo podobieństw między trenowaniem mózgu a treno-
waniem mięśni. Przede wszystkim to, że trening doty-
czący mózgu zwiększa jego sprawność – na pewno w za-
kresach trenowanych. Ważnym aspektem tego treningu 
też jest częstość i ilość powtórzeń ćwiczeń, niekoniecznie 
z dużymi obciążeniami. Co ciekawe, wydaje się, że spraw-
ność mózgu w miarę treningu może rosnąć dużo bardziej 
niż sprawność mięśni.
Grzegorz Bora: Zasadniczą różnicą jest zaś to, że trening 
mózgu odbywa się przez zwiększanie sprawności sieci 
połączeń między neuronami, a nie poprzez zwiększanie 
objętości mózgu. W tym wypadku trening oznacza zatem 
„przeorganizowanie” połączeń między neuronami, po-
przez zwiększanie efektywności przepływu impulsów na 
używanych szlakach tej sieci.

Czy można powstrzymać proces starzenia się mózgu?
Grzegorz Bora: Z tego, co wiemy na dziś, neurony w korze 
mózgowej są jedynymi komórkami, które mają tyle lat, co 
dany człowiek i w trakcie naszego życia przez cały czas wy-
łącznie starzeją się i umierają. Kiedy dotykają nas dodatko-
wo choroby neurodegeneracyjne (np. choroba Alzheimera), 
udary, urazy czy guzy, procesy umierania neuronów znacz-
nie przyspieszają. Z drugiej strony za utrzymanie spraw-
ności sieci neuronów, jako całości, odpowiadają procesy 
związane z neuroplastycznością mózgu, czyli tworzeniem 
się nowych połączeń między neuronami. Wynika z tego, że 
sprawność mózgu jest zachowana, jeśli równowaga między 
degeneracją a neuroplastycznością nie przechyla się na 
stronę degeneracji.

Co możemy zatem zrobić, aby jak najdłużej zachować 
sprawność mózgu?
Małgorzata Bora: Spowalniać procesy degeneracji i pobu-
dzać procesy tworzenia się nowych połączeń między neu-
ronami. Na to pierwsze do pewnego stopnia mamy wpływ 
poprzez zapewnienie mózgowi optymalnych warunków do 
działania przez wysiłek aerobowy, leczenie chorób, które ne-
gatywnie wpływają na przepływ krwi przez naczynia mózgo-
we, zbilansowana i różnorodna dieta, unikanie przewlekłego 

stresu. Z drugiej strony powinniśmy pobudzać tworzenie się 
nowych połączeń między neuronami poprzez dostarczanie 
mózgowi systematycznie różnorodnych bodźców.

Co wiedza o działaniu mózgu wnosi do naszego życia? Jak 
możemy ją wykorzystać w codziennym życiu, biznesie?
Małgorzata Bora: Właściwie każdy obszar funkcjonowa-
nia człowieka łatwiej zrozumieć, a poźniej usprawnić, 
kiedy zna się podstawowe mechanizmy działania ludzkie-
go mózgu. Nie jest to wiedza, która może być dostępna wy-
łącznie dla wąskiego grona specjalistów. W ofercie jednej 
z najpopularniejszych księgarni internetowych naliczyli-
śmy obecnie ponad 50 książek ze słowem „mózg” w tytule.
Grzegorz Bora: Dla nas jednym z istotniejszych aspektów 
wiedzy o mózgu jest to, że ludzie się różnią tym, jak uży-
wają swoich mózgów oraz to, że te różnice można obecnie 
dość precyzyjnie i z dużą trafnością zmierzyć. Dobrze jest 
wiedzieć, czym się różnimy jako współwłaściciele firmy, 
akceptować te różnice, dzielić się obowiązkami zgodnie ze 
swoimi preferencjami, ale też wiedzieć, kogo powinniśmy 
zatrudnić do współpracy, jeśli nie pokrywamy naszymi 
talentami pełnego spektrum aktywności, które są po-
trzebne do sprawnego działania naszej firmy. Wspomnie-
liśmy o akceptacji różnic – okazuje się, że to niekiedy dla 
wielu osób kluczowe i przełomowe odkrycie. Zrozumie-
nie i zaakceptowanie, że ktoś, kto używa swojego mózgu 
inaczej niż ja jest dla nas czasami najtrudniejsze. Pewne 
aktywności mogą być dla niego łatwiejsze niż dla mnie, 
a inne są łatwiejsze dla mnie niż dla niego. Co ważne, do-
piero uzupełnianie się naszych sposobów działania może 
spowodować, że jako zespół będziemy skuteczniejsi. Takie 
uzupełnianie się może być najbardziej efektywne właśnie 
wtedy, kiedy korzystamy z narzędzi dokładnie mierzą-
cych różne aspekty naszego działania.

Działacie w duecie w branży szkoleń i rozwoju. Ułatwia to 
Państwu pracę?
Grzegorz Bora: Przede wszystkim w wielu sytuacjach 
wzbudzamy zaciekawienie, a czasem może nawet i sensa-
cję. Staramy się dużą część naszych aktywności wykonywać 
wspólnie, często projektujemy je tak, abyśmy mogli uzupeł-
niać się w trakcie ich realizacji. Często odbieramy sygnały, 
że to, co mamy do zaproponowania i sposób w jaki działa-
my, są inne niż to, co dotychczas w branży szkoleń i roz-
woju osobistego można było spotkać. Może nadajemy jakiś 
odrobinę bardziej „ludzki” wymiar naszym działaniom? 

Mózg nasz powszedni
Właściwie każdy obszar funkcjonowania człowieka łatwiej zrozumieć, a potem 
usprawnić, kiedy zna się podstawowe mechanizmy działania ludzkiego mózgu 

– mówią Małgorzata i Grzegorz Borowie, dyplomowani coachowie, trenerzy, lekarze, 
popularyzujący wykorzystanie wiedzy o mózgu w biznesie i rozwoju osobistym.

My pracując razem pokazujemy, że nie zawsze musimy 
być radykalnie kimś innym w pracy i w relacjach pozaz-
awodowych. Są też innego rodzaju korzyści, poszerzamy 
naszą MOC działania, przez to, że jesteśmy różni, trafia-
my do szerszej grupy w trakcie szkolenia lub indywidu-
alnych sesji rozwojowych. Klient do pracy indywidualnej 
na wstępie ma możliwość wybrania z kim mu bardziej po 
drodze, w trakcie sesji coachingowych, a to przekłada się 
na jakość procesu i szybkość efektów. Dodatkowo, może 
spróbować zmienić swoją perspektywę, zmieniając po 
pewnym czasie coacha na drugą osobę z naszego duetu. 
Takie sytuacje też już mamy za sobą.

Jednym z programów, jakie Państwo realizujecie, jest 
„Moc Duetów”. Czy pary wychodzą po kilku godzinach 
odmienione, co wzbudza ich największą ciekawość?
Małgorzata Bora: To absolutnie niesamowite doświadcze-
nie, które najpierw przeszliśmy sami, a ponieważ zadziałało 
to bardzo pozytywnie na nas, chętnie dzielimy się tą metodą 
pracy z innymi. To aktywność, w której dwie osoby decydują 
się na bardzo szeroką diagnozę swoich zachowań, różnego 
rodzaju preferencji życiowych i zawodowych przy użyciu 
badania o wysokiej trafności diagnostycznej. Potem wspól-
nie w trakcie kilku spotkań przechodzą z nami przez proces 
udzielania informacji zwrotnej z przeprowadzonych badań 
oraz wypracowują między sobą bardziej efektywne me-
chanizmy współdziałania. Jako coachowie towarzyszymy 
Duetowi w tym procesie bez ocen i narzucania rozwiązań. 
Ten sposób pracy sprawdza się, kiedy decydują się na niego 
wspólnicy w firmie, dwie osoby z kluczowych działów, które 
muszą intensywnie współpracować, ojciec i syn, prowadzący 

wspólnie firmę rodzinną, ale także para w życiu prywat-
nym lub dwie przyjaciółki.

Z jakim narzędziem pracujecie Państwo najczęściej? 
Czym ono się wyróżnia?
Małgorzata Bora: Używamy różnych narzędzi. W wielu 
aktywnościach bardzo sprawdza nam się PRISM Brain 
Mapping. Narzędzie to obrazuje wiele różnych obszarów, 
takich jak preferencje behawioralne, inteligencja emocjo-
nalna, cechy osobowości, odporność psychiczna, a także 
wiele parametrów związanych z życiem zawodowym, jak 
preferencje środowiska pracy czy przegląd uzdolnień za-
wodowych. Oczywiście, możemy to narzędzie spersona-
lizować tak, żeby zajmować się wyłącznie potrzebnymi 
w danej sytuacji obszarami. PRISM Brain Mapping podo-
ba nam się ze względu na bardzo wysoką trafność diagno-
styczną, a także dlatego, że swoją konstrukcją nawiązuje 
do struktur i funkcji mózgu. Użycie tego narzędzia daje 
dobry punkt startu do dalszej pracy z człowiekiem, po-
zwala odnosić się do jego mocnych stron i wielu faktów 
z jego konstrukcji. Wszystkich, którzy stoją przed pyta-
niem „co dalej?” zapraszamy do spojrzenia na siebie z in-
nej perspektywy wspólnie z nami. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcie Agnieszka Cytacka

tel. 606 92 81 81
kontakt@mgbora.com.pl
www.mgbora.com.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Wyjątkowe miejsce na łódzkiej mapie, 
„londyńska” kamienica przy ul. Tuwima 31, a w niej Art 
and Craft – jedyna taka galeria z niezwykłymi meblami. 
Jak zrodził się pomysł na jej powstanie?
Judyta Badowska: Jak to często bywa z marzeń. Od zawsze 
myślałam o własnej galerii. A dlaczego akurat meble? Ponie-
kąd wynika to z mojej drogi zawodowej, z wykształcenia je-
stem historykiem sztuki, oprócz tego, że obroniłam doktorat 
z łódzkiej architektury okresu Ziemi Obiecanej, to prowa-
dząc zajęcia z historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim pro-
wadziłam wykłady z historii meblarstwa. Ponieważ cieszyły 
się dużym zainteresowaniem, zaczęłam zgłębiać wiedzę 
z tego zakresu. I tak zrodziła się moja pasja – tworzenia nie-
zwykłych mebli, która na dodatek pozwala mi wyszaleć się 
manualnie. Nie chciałam zajmować się antykami, chciałam 
tworzyć coś nowego, ale z historycznym rysem. Zaczęłam 
więc tworzyć repliki mebli z epoki. I nie dość, że jestem speł-
niona artystycznie – wciąż odzywa się we mnie żyłka belfra, 
gdy mogę nieco uchylić rąbka historii moim Klientom. Pa-
radoksem natomiast jest fakt, iż wprowadzam do sprzedaży 
produkt całkiem nowy, ale z wielowiekową tradycją.

Tworzy Pani świetne repliki niepowtarzalnych antyków 
i przedmiotów użytkowych, które są owocem fascynacji 
sztuką barokową i rokokową. Dlaczego właśnie te epoki?
Ludwik XV, Ludwik XVI to są takie słowa klucze. W proce-
sie mojej pracy, mój gust i upodobania nieco ewoluowały 
i przekonałam się, że mebel barokowy, daje największe 
pole do popisu dla kreacji artystycznej. Staram się nie prze-
kłamywać stylu pod względem formalnym, jednak chcę ten 
styl trochę ożywić i unowocześnić, nadać mu designerski 
pazur. Nie chcę tworzyć nudnych mebli, chcę by było to 
novum w starej formie. Lubię kreować, bawić się kolorem.

Czy zdradzi nam Pani tajniki swojej pracy? Jak długo trwa 
proces twórczy – od koncepcji aż do finalnego efektu?
To wszystko zależy od wielkości mebla, ale tak standardo-
wo około miesiąca. Stelaż każdego mebla wykonywany jest 
na zamówienie we Włoszech. Jadę po niego osobiście, bo 
dbam o mebel od samego początku aż do końca. Później za-
bieram się za malowanie, maluję ręcznie posługując się me-
todą weneckich ebenistów, polegającą na nakładaniu wielu 
warstw malatury, co czyni powierzchnię mebla bogatą, 

Lubię włoskie szaleństwo, gdzie kolor i żywe tkaniny grają pierwsze skrzypce. 
Lubię rzeczy kunsztowne i wyjątkowe, takie perełki. I takie meble tworzę 

– mówi Judyta Badowska, historyk sztuki, właścicielka Galerii Art and Craft.

Ludwik nie tylko epokowy

niemal trójwymiarową. Metoda ta jest bardzo praco – i cza-
sochłonna. Także tkaniny – żakardy, jedwabie i tapiserie, 
które stosuję do obić, są najwyższej jakości. Ale najważniej-
sze i zarazem najtrudniejsze jest złocenie i patynowanie. 
Kolor musi być w odpowiednim odcieniu, a patyna spra-
wiać wrażenie prawdziwej. I chyba udaje mi się osiągnąć 
zamierzony efekt. Jako anegdotę przytaczam często scenkę, 
gdy klient upierał się, że mebel przeze mnie wykonany to 
antyk, kwitując spór uwagą „pani się nie zna”, co poczyta-
łam sobie za komplement. Każdy mój mebel jest inny, nie-
powtarzalny, o wysokim poziomie artystycznym. Stawiam 
sobie wysoko poprzeczkę, żeby uniknąć komercji.

Klienci wchodzą do galerii i od razu kupują meble, które 
widzą, czy proszą o wykonanie mebla na zamówienie?
Mam oczywiście ofertę katalogową. Klient otrzymuje go-
towy produkt, nie musi się angażować w proces projekto-
wy. Ale bardzo często, szczególnie dla koneserów, tworzę 
meble na zamówienie. To klienci, którzy dokładnie wie-
dzą czego chcą. Nie ukrywam, że czasami są to naprawdę 
duże wyzwania, ale ja lubię się z nimi mierzyć, bo tworze-
nie daje mi dużo satysfakcji.

Często jeździ Pani do Włoch. Szuka tam Pani inspiracji?
Myślę, że widać ją w meblach, które tworzę. W swojej pracy 
twórczej przeszłam od fascynacji sztuką francuską, bar-
dziej powściągliwą, elegancką, subtelną do włoskiego sza-
leństwa, gdzie kolor i bardzo żywe tkaniny grają pierwsze 
skrzypce. Moje meble w bardzo wyraźny sposób nawiązu-
ją do mebli weneckich z okresu XVII i XVII wieku, o czym 
można się przekonać zwiedzając tamtejsze muzea z wypo-
sażeniem z tego okresu.

Czy meble, które Pani tworzy nadają się tylko i wyłącznie 
do wnętrz z epoki?
Ależ skąd. Mebel stricte pałacowy wcale nie musi stać w pa-
łacu czy dworku. On się świetnie czuje w nowoczesnym oto-
czeniu. Wtedy właśnie ukazuje pełnię swoich możliwości 
– kolorów i bogatej formy, przełamując surową konwencję 

swojego otoczenia. Te meble się świetnie spisują nawet w no-
woczesnych biurowcach.

Zaciekawiła mnie jeszcze oferta kufrów posagowych 
i tworzenia własnych kolekcji pościeli. 
Postanowiłam sięgnąć do pięknej tradycji kufrów posago-
wych i umożliwić swoim klientom tworzenie własnych ko-
lekcji pościeli, bielizny domowej czy bielizny nocnej. Mam 
szeroki wybór modeli i kolorów, uszytych z największą sta-
rannością i dbałością o detal. Wykonuję również haftowa-
ne monogramy, które czynią każdy z elementów tworzonej 
przez klienta kolekcji wyjątkowym i dedykowanym kon-
kretnym osobom. Kolekcję taką, jak dawniej, można komple-
tować przez lata, przy okazji kolejnych rocznic czy uroczy-
stości rodzinnych, wedle własnych potrzeb, my natomiast 
gwarantujemy ciągłość kolekcji przez wiele lat.

A te obrazy na ścianach?
To nie są obrazy, choć je przypominają i dobrze, bo taki był 
zamysł. Są to tapety, które również mamy w ofercie. Druko-
wane na płótnie, łatwe w montażu, dzięki możliwości dopa-
sowania wielkością do żądanego rozmiaru – doskonale de-
korują i porządkują wnętrze. Współczesnych wzorów nie 
używam, hołduję zasadzie, iż z historii sztuki i rzemiosła 
należy czerpać pełnymi garściami, wykorzystywać wspa-
niałe osiągnięcia minionych pokoleń. Polowanie, przegrze-
bywanie arkuszy, innych wzorów, wydobywanie tego na 
światło dzienne, to odkrycie na miarę innych odkryć. Cie-
szę się bardzo, kiedy klient przychodzi i mówi: wow! A skąd 
to? Z pasji i zamiłowania do sztuki. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Agnieszka Cytacka, Art and Craft

Łódź, ul. Juliana Tuwima 31
tel.: 605 247 303; 501 074 855
kontakt@artandcraft.pl
www.artandcraft.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Gratuluję serdecznie tytułu „Łodzianin 
Roku 2018”. Jest Pani czwartą kobietą w historii tego 
plebiscytu. Miło odbiera się takie nagrody?
Jolanta Bobińska: Oczywiście i dziękuję wszystkim – tym, 
którzy mnie najpierw nominowali i tym, którzy oddali na 
mnie swój głos. To zaszczyt znaleźć się w gronie tak wspa-
niałych osób. Ale ta nagroda to wyróżnienie dla nas wszyst-
kich, dla domu, dla wspaniałych ludzi, którzy go tworzą. Bo 
przecież wszystko, co udaje się osiągnąć, wszystkie sukcesy 
dzieci i domu są możliwe dzięki sercu, wiedzy i doświadcze-
niu wszystkich specjalistów, którzy tworzą to miejsce. Więc 
to nagroda dla naszej całej rodziny… i dla dużych… i też dla 
dzieci – naszych codziennych małych bohaterów.

Wróćmy na chwilę do początku. Jak zrodził się pomysł na 
fundację i stworzenie wyjątkowego domu dla chorych 
dzieci? Pamięta Pani ten moment?
Nigdy go nie zapomnę. Zobaczyłam drobnego malucha 
w wielkim kojcu, podłączonego do aparatury medycznej, 
otoczonego zabawkami. Cudowny blondynek z wielkimi 
oczami, w których było widać równie wielki smutek. Da-
wid miał niespełna rok i nie wiedział, co to dom. Rodzice 
zostawili go w szpitalu. Miał dysplazję oskrzelowo-płucną, 
problemy z sercem i oddychał za pomocą aparatury. Cier-
piał na wiele wad związanych ze wcześniactwem. Nie mógł 
opuścić szpitala, nikt by nie zapewnił mu fachowej pomo-
cy w domu dziecka. Patrzyłam na tego szkraba i myślałam 
o wszystkich zdrowych dzieciach, które mają ciepło i dom, 
o moim wnuku i o tych samotnych, chorych, opuszczonych 
maluchach. I wtedy zrodziła się we mnie myśl, że powin-
nam stworzyć dom dla takich dzieci. Duży dom z ogrodem.

Pamiętam jak zaczynaliście i mocno trzymałam kciuki, 
żeby się udało, żeby ten jedyny dom dziecka dla dzieci 
chorych zawsze działał. Który to był rok?
Nasz dom, dla ciężko i przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych dzieci, zaczął oficjalnie działać w 2007 roku. 
Założyłam, że mieszkać w nim będzie maksymalnie dzie-
więcioro dzieci, tak by każdemu można było poświęcić 
czas. Opiekują się nimi wspaniali ludzie – pielęgniarki, re-
habilitanci, logopedzi, pedagodzy, psychologowie i wolon-
tariusze. Wspomagają ich w rozwoju, tak, by miały szansę 
na w miarę normalne życie.

I szansę dostają. Ilu podopiecznych opuściło już dom?
Dwadzieścia jeden. Niektóre się usamodzielniły, inne mają 
już kochających rodziców. Dawid, od którego wszystko się 

zaczęło, mieszka we Włoszech i nawet bardzo upodobnił 
się do swojej włoskiej rodziny, blond czuprynę zastąpiły 
ciemne włosy. Mówi płynnie po angielsku, po włosku, gra 
w kosza, świetnie się rozwija. Przysyła zdjęcia i pozdro-
wienia. A nam serce się raduje. Nie tak dawno z przybraną 
mamą zamieszkała nasza Julcia, która spędziła u nas dzie-
sięć lat. Nową mamę spotkała w naszym domu, pani Moni-
ka pomagała naszym podopiecznym jako wolontariuszka. 
Julka często nas odwiedza, bo potrzebuje intensywnej re-
habilitacji, też urodziła się z szeregiem wad wrodzonych.

Czy udało się Pani zrealizować to, co na początku 
działania Fundacji Dom w Łodzi sobie założyła?
Pragnęłam, żeby to było miejsce przyjazne dzieciom, pełne 
miłości, troski, a jednocześnie intensywnej rehabilitacji, 
tak by dać im szansę na lepszą jakość życia, na fajną rodzi-
nę, a w przyszłości na samodzielne funkcjonowanie. I to się 
udało. Nie zakładałam jedynie, że pójdziemy krok dalej i nie 
skupimy się tylko na opiece rehabilitacyjno-medycznej, ale 
stworzymy warunki do tego, by nasze dzieci mogły rozwijać 
swoje pasje i realizować marzenia. Julka, która porusza się 
na wózku, chciała tańczyć. Więc zrobiliśmy wszystko, by jej 
to umożliwić, wraz z grupą innych dzieci na wózkach, które 
przyjeżdżają do Łodzi z różnych miejscowości, raz w tygo-
dniu tańczy, bawi się i realizuje marzenia. Wszystko można 
zorganizować, wystarczy tylko trochę dobrej woli i uporu. 
Nie tak dawno zrodził się kolejny pomysł. Zainspirowała 
nas nasza nowa podopieczna – czteromiesięczna Emilka 
z pełnoobjawowym zespołem FAS (Alkoholowy Zespół Pło-
dowy). To nieuleczalna choroba, która powstaje, gdy mat-
ka pije alkohol w czasie ciąży. Dziecko urodzone z FAS ma 
m.in. krótszą górną wargę, opadające powieki i szeroko roz-
stawione oczy. Najważniejsze jednak jest to, że są to dzieci, 
które nie będą już mogły się tak szybko rozwijać fizycznie 
i intelektualnie jak ich rówieśnicy. Chciałabym, by fundacja 
otoczyła opieką rodziców, którzy mają takie dzieci i organi-
zowała dla nich rehabilitację.

Czy łodzianie są ofiarnymi ludźmi, chętnie pomagają?
Nasza fundacja działa już od trzynastu lat. Bez pomocy ło-
dzian trudno by nam było. Wiadomo, że wyzwań jest wiele. 
Opiekujemy się chorymi dziećmi. Liczymy na codzienną 
pomoc. I mamy bardzo dużą ilość wolontariuszy pocho-
dzących z łódzkiego środowiska. Jeżdżą z dziećmi na do-
datkowe zajęcia. Gdy gdzieś wyjeżdżamy, to też są z nami. 
Odrabiają z dziećmi lekcje. Są wspaniali. Od łodzian 
otrzymujemy również duże wsparcie finansowe. Możemy 

Z potrzeby serca
To nagroda dla naszej całej rodziny… i dla dużych… i też dla dzieci – naszych 

codziennych małych bohaterów – mówi prezes Fundacji Dom w Łodzi 
Jolanta Bobińska, która została uhonorowana tytułem „Łodzianin Roku 2018”.

zawsze liczyć na mieszkańców Łodzi. Gdy organizujemy 
jakieś imprezy, jak choćby z okazji Dnia Dziecka, to przy-
chodzą do nas łódzkie rodziny i bardzo dobrze się bawią.

Odwiedzają Was też gwiazdy?
Tak, to wielka frajda dla naszych dzieci i nas dorosłych rów-
nież. Nasz dom to wyjątkowe miejsce, z dobrą, pozytywną 
energią i nasi goście chętnie do nas wracają. Tak było cho-
ciażby z Olą Szwed, której nasze dzieci dosłownie skradły 
serca, bo wygraną z programu „Twoja twarz brzmi znajomo” 
przekazała na nasz dom. Proszę zerknąć za okno – prawda, że 
piękny mamy plac zabaw, to właśnie dzięki Oli. Jednak takie 
spotkania mają też wymiar terapeutyczny, dzieci zawsze chcą 
pokazać się z jak najlepszej strony, uczą się więc piosenek, któ-
re potem prezentują gościom. O takich wizytach jak wiadomo 
z reguły jest głośno i w świat idą wieści o Domu w Łodzi.

Czego teraz najbardziej potrzebujecie?
Zawsze dla nas najważniejsza jest rehabilitacja, a szczegól-
nie wyjazdy rehabilitacyjne, podczas których naprawdę 
dużo udaje się wypracować. To jest nasz absolutny priorytet. 
Ale równie ważna jest możliwość realizacji marzeń naszych 
dzieci, by Julka nadal mogła tańczyć na wózku, a Marcin 

KRS: 0000263103
Łódź, ul. Wierzbowa 13
tel. 42 678 01 00
pomoc@domwlodzi.org
www.domwlodzi.org

grać na bębnach. Wsparcie jest potrzebne w wielu dziedzi-
nach. Wolontariusze bawią się z dzieciakami, pomagają 
w odrabianiu lekcji, rozwijaniu pasji, organizowaniu space-
rów i dodatkowych wyjść. Wożą dzieci na zajęcia dodatko-
we, czasem do szkoły, towarzyszą dzieciakom w czasie ich 
częstych pobytów w szpitalach. Wolontariusze pomagają też 
w organizowanych akcjach, zbiórkach, pomagają w remon-
tach i sprzątaniu. Bardzo przydają się „złote rączki”, kierow-
cy czy osoby mające konkretne umiejętności: szycia, majster-
kowania, malowania. I choć otrzymujemy dotację od miasta, 
to nie wystarcza ona na wszystkie nasze potrzeby. Dlatego 
stale potrzebujemy finansowego wsparcia i cieszymy się 
z każdej złotówki, którą otrzymujemy z 1 procenta. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Fundacja Dom w Łodzi
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LIFE IN. Łódzkie: Prowadzicie Państwo agencję 
ubezpieczeniową i doradztwo kredytowe? O ile doradca 
kredytowy nie daje nam negatywnych skojarzeń, to na 
samo słowo agent ubezpieczeniowy wielu z nas od razu 
myśli – o na pewno chce nam coś sprzedać?
Dorota Konecka: W filozofii działania naszej firmy słowo 
sprzedać jest oczywiście ważne, niemniej wolimy używać 
słowa – doradzić. Branża ubezpieczeniowa rozwija się wła-
śnie w kierunku doradztwa. Dla nas niezwykle istotne jest, 
aby klient dokonał świadomego wyboru i doskonale wie-
dział, za co płaci decydując się na konkretną polisę ubez-
pieczeniową – czyli co obejmuje a czego nie jego ochrona, 
w jaki sposób może z niej korzystać i na jaką konkretną po-
moc ze strony firmy ubezpieczeniowej może liczyć.

Tymczasem każdemu z nas przydałoby się chociażby 
ubezpieczenie na życie. I chyba im wcześniej to 
zrozumiemy, tym więcej środków zgromadzimy?
Dorota Konecka: Zgadza się. Świadomość naszych klien-
tów zmienia się jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie. Długi 
czas było tak, że klient zabezpieczał swoje dobra material-
ne – samochód, dom, mieszkanie nie mając świadomości 
jak ważne jest zabezpieczenie jego rodziny w przypadku, 
gdy zabraknie jego samego i jego wkładu w domowy bu-
dżet. Obecnie widzimy, że życie zaczyna być postrzegane 
jako najwyższa wartość, którą warto chronić. Im wcześniej 

to zrozumiemy, tym lepiej. Wcześniejsza decyzja o ubezpie-
czeniu życia przekłada się wprost na niższą składkę. Z bie-
giem lat zwiększa się bowiem ryzyko ubezpieczeniowe, 
częściej zdarzają się różnorakie choroby – co oczywiście 
przekłada się na cenę, jaką zapłacimy za polisę. Zdarza się, 
że przychodzą do nas po polisę klienci w momencie zdia-
gnozowanej choroby, bo wtedy dopiero nabierają przeko-
nania, że warto ubezpieczyć się na życie. A my niestety nic 
nie możemy już wtedy zaproponować. Wówczas pojawia się 
żal i rozczarowanie. Dlatego warto o tym wcześniej pomy-
śleć. Podam taki przykład – klient za ubezpieczenie samo-
chodu w pakiecie np. OC i AC, płaci rocznie nawet do kilku 
tysięcy złotych, w zależności od wartości auta, a kiedy ma 
wykupić i opłacać polisę na życie w wysokości powiedzmy 
100 zł miesięcznie rezygnuje z takiej ochrony.

Jakie są podstawowe potrzeby finansowe w planowaniu 
Państwa klientów?
Dorota Konecka: Nasi klienci przede wszystkim chcą czuć 
się bezpieczni pod kątem finansowym. Posiadacze pojazdów 
prócz obowiązkowych ubezpieczeń chcą mieć pewność, że 
będą mogli w razie na przykład kradzieży auta kupić sobie 
inny samochód. Właściciele domów chcą cieszyć się uro-
kami życia na swojej działce bez obawy, że wichura czy 
pożar pozbawią ich dorobku życia. Podróżnicy chcą mieć 
same dobre wspomnienia z wakacji bez niemiłych doznań 

O tym, dlaczego w życiu warto być ubezpieczonym, odważnych życiowych 
decyzjach i wspólnych pasjach rozmawiamy z Dorotą i Pawłem Koneckimi, 

prowadzącymi Agencję Ubezpieczeniową – Superubezpieczyciele.

Polisa na szczęśliwe życie
w przypadku konieczności skorzystania ze służby zdrowia 
czy choćby utraty bagażu. Właściciele firm – zabezpieczyć 
swoje mienie, które mają często kredytowane bądź w leasin-
gu. Czasami zdarzają się dość nietuzinkowe potrzeby – jak 
chociażby ubezpieczenie zdrowia swojego pupila. Jeśli za-
chodzi taka potrzeba wspieramy także naszych klientów 
w wyszukaniu najkorzystniejszych rozwiązań finansowych 
przy zakupie mieszkań czy domów, budowy domów, pożycz-
kach. Zatem często nasi klienci są obsługiwani kompleksowo 
w zakresie ubezpieczeń jaki i kredytów.

Rozumiem, że zamiast samemu spędzić wiele godzin 
na poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty kredytowej, 
warto zwrócić się do Państwa?
Paweł Konecki: Dokładnie analizując oferty kredytów do-
stępnych na rynku i możliwości klienta, staram się wybrać 
tę, która będzie najkorzystniejsza. 
Pomagam również w zebraniu 
wymaganych przez banki doku-
mentów oraz wypełnianiu formu-
larzy, a także monitoruję sprawę 
w banku po złożeniu wniosku. 
Po uzyskaniu decyzji pozytyw-
nej w sprawie kredytu, dopro-
wadzam do umowy kredytowej 
i uruchomienia kredytu.

Wracając do ubezpieczeń – przyda się ono każdemu z nas? 
Dorota Konecka: Każdy, kto jest świadomy tego, jakie go 
mogą spotkać skutki danego zdarzenia, powinien pomyśleć 
jak się przed tym zabezpieczyć. Przykładem niech będzie 
zwykłe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu 
prywatnym. Nie każdy wie, że posiadając tego typu polisę 
może z niej skorzystać, gdy zniszczy komuś jego mienie. 

Kim są Państwa klienci? Jakie korzyści odnoszą z tytułu 
ubezpieczenia w Państwa agencji? 
Dorota Konecka: Katalog naszych klientów wypełniają 
zarówno osoby fizyczne – w tym przedsiębiorcy jak rów-
nież firmy. Osoby uprawiające wolne zawody. Trafiają do 
nas głównie z polecenia, co niezmiernie nas cieszy. 

Czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia? 
Ceną, zakresem, rozpoznawalnością towarzystwa 
ubezpieczeniowego?
Paweł Konecki: Wszystkie te aspekty powinny wpływać 
na wybór konkretnego ubezpieczenia. My zadając pytania 
przygotowujemy ofertę zgodnie z potrzebami. Ostateczna 
decyzja jest po stronie klienta, to on najlepiej wie na jaki 
wydatek może sobie pozwolić. Osoby bardziej zamożne 
zapewne pozwolą sobie na opłacanie wyższych składek. 
Klientom z mniej zasobnym portfelem staramy się dobrać 
takie ubezpieczenie, aby chroniło je może w mniejszym, 
ale adekwatnym do potrzeb i możliwości zakresie. Cena 
danej polisy rośnie wprost proporcjonalnie do zakresu 
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Czy są Państwo w stanie podać jakieś przykłady, 
gdy dzięki polisie ubezpieczeniowej udało się szybko 
rozwiązać problem?

Dorota Konecka: Nie muszę daleko szukać. Kiedy jeszcze 
nie pracowałam w branży ubezpieczeniowej i nie dys-
ponowałam wiedzą, którą dziś posiadam, bardzo miło 
zaskoczona byłam, gdy po kradzieży samochodu szybko 
uzyskałam odszkodowanie. I kiedy po jakimś czasie, po-
czułam, że muszę coś zmienić w swoim życiu zawodowym 
– zdecydowałam, że spróbuję swoich sił właśnie w branży 
ubezpieczeniowej. 

Co jest najważniejsze dla Państwa w pracy? Jakimi 
zasadami kierujecie się w biznesie?
Paweł Konecki: Dla nas najważniejsza jest etyka i uczci-
we podejście zarówno do klientów jak i biznesowych part-
nerów. Na co dzień robimy to, co najbardziej lubimy – po-
magamy ludziom w różnych sytuacjach zabezpieczyć się 
przed nieoczekiwanymi zdarzeniami losowymi. Nasza 

praca daje nam naprawdę dużo 
satysfakcji. 

Możemy pomówić 
o największym sukcesie w życiu 
zawodowym?
Dorota Konecka: Fakt, że oby-
dwoje podjęliśmy niemal w tym 
samym czasie bardzo odważną, 
ale i ryzykowną decyzję – mając 
na utrzymaniu dwójkę malut-

kich dzieci zrezygnowaliśmy ze stałej, stabilnej pracy 
na etacie i poszliśmy w zupełnie nowym kierunku, roz-
poczęliśmy swoją przygodę z branżą ubezpieczeniową. 
I tak trwa już ona od ponad dziesięciu lat. Otworzyliśmy 
swoje biuro i prowadzimy placówkę – Punkt Standard 
Ergo Hestii. Cieszymy się, że naszą cierpliwą i sumien-
ną pracę dostrzegło i zaufało nam duże Towarzystwo 
Ubezpieczeniowe. 

Co Państwo lubią robić po pracy? Wiem, że ma to związek 
z wyjątkowymi czworonogami.
Paweł Konecki: Jesteśmy osobami dosyć aktywnymi, wol-
nego czasu niestety nie mamy za wiele, ale wspólną pasją 
naszej całej rodziny są psy – od wielu lat obecne w naszym 
domu. Mamy dwa posokowce bawarskie, które doskonale 
sprawdzają się jako psy ratownicze. Należymy do Grupy 
Ratownictwa Specjalistycznego OSP GRS Łódź-Jędrzejów. 
Gdy jest taka potrzeba wraz z naszą jednostką pomaga-
my w poszukiwaniach osób zaginionych. Koty też lubimy, 
choć nasze dwa dachowce, raczej nie biorą udziału w żad-
nych akcjach, chyba że pod naszą nieobecność i nic po pro-
stu o tym nie wiemy (śmiech). z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler 

Superubezpieczyciele.pl
Łódź, ul. Wyszyńskiego 67 
tel. 793 377 487 
biuro@superubezpieczyciele.pl
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek-piątek 9.00-17.00

Najważniejsza jest etyka i uczciwe 
podejście do klientów i partnerów. 
Robimy to, co najbardziej lubimy 

– pomagamy ludziom zabezpieczyć 
się przed zdarzeniami losowymi.
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LIFE IN. Łódzkie: Czy opieka medyczna dla pracowników 
to w dzisiejszym świecie już standard?
Artur Białkowski: Pakiet medyczny to z pewnością stan-
dardowe i oczekiwane świadczenie pozapłacowe dla każ-
dego pracownika dużej korporacji. Co ciekawe od kilku 
lat na rynku zauważamy dwa wyraźne trendy. Pierwszy: 
coraz więcej dużych firm inwestuje w opiekę medyczną dla 
pracowników każdego szczebla – również pracowników 
fizycznych, co widać szczególnie wśród sieci handlowych. 
Drugi trend to zainteresowanie pakietami medycznymi 
w sektorze SME. Dziś coraz więcej małych i średnich firm 
ma świadomość tego, w jaki sposób prywatna opieka me-
dyczna wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  Bazu-
jąc na naszych doświadczeniach, możemy powiedzieć, że 
firmy z sektora MŚP są otwarte na inwestowanie w prywat-
ną opiekę medyczną. Często dzieje się to za sprawą byłych 
pracowników korporacji, którzy założyli własne biznesy 
i do tej pory prywatny pakiet zdrowotny był dla nich stan-
dardowym świadczeniem, który dziś chcą zapewnić sobie 
i swoim współpracownikom.

Skąd bierze się zainteresowanie firm opieką medyczną?
Inwestycja w jakościową opiekę medyczną dopasowaną do 
potrzeb pracowników, to realna korzyść zarówno dla pra-
codawcy, jak i pracowników. Mówi o tym nasz najnowszy 
raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017”, 
który już po raz piąty został opracowany przez ekspertów 
Medicover Polska. Dla przykładu nasza publikacja poka-
zuje na przykład, że infekcje oddechowe oraz przewlekłe 
choroby układu ruchu (w tym bóle pleców) są jednymi z naj-
częstszych przyczyn nieobecności w pracy – odpowiednio 
26 procent i 8 procent osób otrzymuje od lekarza zwolnie-
nie lekarskie z powodu tych dolegliwości. To właśnie one 
generują największe koszty opieki zdrowotnej. Dlatego tak 
ważne jest inwestowanie w zdrowie osób aktywnych zawo-
dowo, których problemy zdrowotne niosą ze sobą ryzyko ob-
niżenia wydajności pracy, a co za tym idzie rosnące koszty 
pracodawcy. Zapewniając pracownikom wysokiej jakości 
kompleksową opiekę zdrowotną taką jak w Medicover, pra-
codawca w skali roku może zaoszczędzić na kosztach choro-
by aż 1004 zł w przeliczeniu na jedną osobą.

Zdrowie w pakiecie
O nowo otwartym, trzecim już Centrum Medicover 

w Łodzi, nowościach w ofercie i pakietach medycznych rozmawiamy 
z Arturem Białkowskim, Wiceprezesem Zarządu Medicover Polska.

Łódź, al. Piłsudskiego 3 poniedziałek-piątek – 8.00-20.00
 sobota – 8.00-16.00
Łódź, Pomorska 106 poniedziałek-piątek – 8.00-20.00
Łódź, Rydza-Śmigłego 20 poniedziałek-piątek – 7.30-20.00

tel. 500 900 500

Jakie zmiany w ofercie dla firm wprowadza Medicover, 
chcąc się dostosować do potrzeb rynku?
Widzimy duży potencjał w rozwoju rynku benefitów po-
zapłacowych z obszaru tzw. corporate wellness. Mowa tu 
o świadczeniach, które pozwalają na promocję zdrowia 
i zbudowanie prawidłowych nawyków wśród pracowni-
ków. Firmy, którym na co dzień zapewniamy opiekę zdro-
wotną, coraz chętniej decydują się na dodatkowe inicjatywy 
dla pracowników, takie jak akcje profilaktyczne, szczepie-
nia ochronne, szkolenia z pierwszej pomocy, porady żywie-
niowe i dietetyczne, a nawet ergonomia miejsca pracy czy 
masaże. Obserwując te trendy w ubiegłym roku podjęliśmy 
decyzję o tym, by zostać większościowym akcjonariuszem 
OK System – drugim co do wielkości operatorem pakietów 
sportowych. Obecnie OK System współpracuje z około 4,5 
tysiącem klubów, w tym z siłowniami, szkołami jogi, tańca 
itp. Zatem dziś pracodawcom możemy zaoferować opiekę 
medyczną, jak i pakiety sportowe.

Oprócz inwestycji w rozwój oferty widzimy, że inwestują 
Państwo intensywnie w rozwój placówek. Od niedawna 
w Łodzi przy al. Rydza-Śmigłego funkcjonuje już trzecie 
Centrum Medyczne Medicover w naszym mieście. Czym 
kierujecie się Państwo wybierając kolejne lokalizacje?
Nowa placówka w Łodzi to nasze trzecie centrum medyczne 
w tym mieście. To bardzo ważna inwestycja, bo już dziś naszą 
opieką medyczną objętych jest wielu pracowników łódzkich 
firm, a także pacjentów indywidualnych. Decydując się na 
konkretną inwestycję w centrum medyczne, sprawdzamy, 
w jakich częściach miast obecnie pacjenci realizują usługi. 
Bierzemy także pod uwagę łatwość dojazdu oraz dostęp do 
miejsc parkingowych. W przypadku nowej placówki w Ło-
dzi chcieliśmy być również blisko naszych obecnych i przy-
szłych pacjentów – pracowników firm, które siedziby mają 
w budynkach biurowych znajdujących się w okolicy.

Z jakich usług możemy skorzystać w nowym Centrum 
Medicover w Łodzi? Czy z opieki medycznej mogą 
korzystać także pacjenci nieposiadający abonamentu?
Z usług medycznych nowego centrum mogą korzystać pa-
cjenci będący pod stałą opieką Medicover oraz odpłatnie 
osoby nieposiadające pakietu medycznego. Nowe Centrum 
ma kompleksowy charakter – tak, aby zapewnić dostęp do 
możliwie szerokiego wachlarza usług pod jednym dachem. 
W placówce zapewniamy usługi lekarzy podstawowej opie-
ki, a także specjalistów – lekarzy medycyny pracy, okulistów, 
ginekologów, laryngologów, neurologów, endokrynologów, 
kardiologów, dermatologów, ortopedów, urologów i chirur-
gów. Pacjenci mogą również wykonać badania RTG i USG. 
Przy centrum medycznym otworzyliśmy również placówkę 
Medicover Stomatologia. To siedem nowocześnie wyposażo-
nych gabinetów oraz specjalny pokój wybudzeń, z którego 
mogą skorzystać pacjenci decydujący się na wykonanie za-
biegu stomatologicznego w pełnym znieczuleniu. Ponadto na 
miejscu dostępny jest profesjonalny salon Medicover Optyk, 
gdzie pacjenci mogą skorzystać z badania optometrycznego 
oraz z usługi doboru okularów i soczewek kontaktowych. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Medicover Polska, Agnieszka Cytacka
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LIFE IN. Łódzkie. Skąd się biorą choroby 
autoimmunologiczne?
Karolina Miętkiewicz: Każdy człowiek posiada układ 
odpornościowy, który codziennie walczy z niebezpiecz-
nymi dla zdrowia drobnoustrojami i toksynami próbu-
jącymi atakować nas od zewnątrz. Zwykle bywa tak, że 
bakterie i wirusy, które przedostają się do krwiobiegu, są 
rozpoznawane jako obce antygeny. Wtedy nasz układ od-
pornościowy wytwarza przeciwciała, które niszczą drob-
noustroje i usuwają je z naszego organizmu. Bywają jednak 
sytuacje, kiedy nasz organizm nie rozpoznaje własnych, 
zdrowych komórek i traktuje je tak samo, jak bakterie i wi-
rusy, a w konsekwencji niszczy je. Proces ten nazywa się 
autoagresją lub reakcją autoimmunologiczną i prowadzi 
do wielu chorób. Przyczyny tego typu zaburzeń nie są jed-
noznaczne. Eksperci sugerują, że przyczyny mają podłoże 
genetyczne i są wynikiem czynników środowiskowych, 

takich jak niedobór witaminy D, niedobór selenu w diecie, 
nadmiar stosowanych antybiotyków, także tych w produk-
tach żywnościowych, hormonów, konserwantów. Naukow-
cy coraz częściej mówią o tym, że to skład i funkcjonowanie 
flory bakteryjnej jelit wpływa na zaburzenia układu od-
pornościowego. Pod wpływem na przykład przetworzonej 
żywności zmienia się ona na naszą niekorzyść.

Czy łatwo zdiagnozować choroby, których przyczyną jest 
autoagresja naszego układu odpornościowego? Co jest 
kluczowe w ich diagnostyce?
Możemy wyróżnić około 80 takich chorób. Ich początkowe 
objawy mogą być bardzo łagodne, wręcz niezauważalne. 
Jednak z upływem czasu, gdy tkanka zacznie ulegać znisz-
czeniu, może dojść nawet do niepełnosprawności. Do stwier-
dzenia, że choroba jest wynikiem autoagresji sam wywiad 
lekarski może być niewystarczający. Objawy choroby mogą 

Nasz układ odpornościowy nie zawsze 
jest naszym sprzymierzeńcem

Naukowcy coraz częściej mówią, że skład i funkcjonowanie flory bakteryjnej 
jelit wpływa na zaburzenia układu odpornościowego, co prowadzi do choroby. 

O chorobach autoimmunologicznych, diagnostyce i odpowiedniej diecie rozmawiamy 
z Karoliną Miętkiewicz, diagnostą laboratoryjnym i dietetykiem ALAB Laboratoria.

bowiem być wieloznaczne. Należy wówczas skorzystać z ba-
dań laboratoryjnych i uzupełnić je diagnostyką obrazową. 
W ofercie ALAB Laboratoria znajduje się ponad 100 badań 
oceniających poziom przeciwciał wytwarzanych przez 
układ immunologiczny w określonych jednostkach choro-
bowych. To one stanowią podstawę potwierdzenia bądź 
wykluczenia choroby, której przyczyną jest autoagresja. 
Z kolei morfologia, badanie stężenia hormonów TSH, fT3, 
fT4, czynnik reumatoidalny, poziom witaminy D, stężenie 
selenu, określenie składu flory jelitowej, czy badania Zonu-
lina, oceniającego szczelność jelit, umożliwiają prawidłową 
diagnozę i pomagają w podjęciu decyzji o sposobie leczenia.

Jedną z takich chorób jest choroba Hashimoto, nazywana 
także limfocytowym zapaleniem tarczycy, która 
początkowo nie daje w zasadzie żadnych specyficznych 
objawów. Jakie badania diagnostyczne mają decydujące 
znaczenie w jej rozpoznaniu?
Aby rozpoznać chorobę Hashimoto przede wszystkim nale-
ży oznaczyć hormony tarczycy TSH, fT3, fT4. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, dla 
potwierdzenia niedoczynności tarczycy wykonuje się ozna-
czenie przeciwciał anty-TPO, anty-TG, TRAb oraz badanie 
ultrasonograficzne tarczycy. Zestawienie wyników wszyst-
kich wymienionych badań pozwala na trafną diagnozę.

Medycyna nie dysponuje jeszcze badaniami, które 
mogą ocenić predyspozycje do chorób z autoagresji. 
Ale wiadomo już, że wiele z nich poprzedzają infekcje 
wirusowe, nawet tak banalne jak przeziębienie. Jak 
zatem sprawdzić w jakiej kondycji jest nasz układ 
odpornościowy?
Nie ma jednej listy badań dla wszystkich pacjentów. Moim 
zdaniem skuteczniejszy jest dobrze przeprowadzony wy-
wiad lekarski. Dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony 
specjalistów – lekarzy, dietetyków i diagnostów laboratoryj-
nych. Rzetelnie przeprowadzona konsultacja jest punktem 
wyjścia do dalszej diagnostyki. Chcąc jednak pomóc na-
szym pacjentom, we współpracy z lekarzami i analitykami 
medycznymi, stworzyliśmy pakiety badań, które zawierają 
listę parametrów, pozwalających ocenić stan organizmu. 
Do oceny układu immunologicznego polecamy „Pakiet Od-
porność w Diecie”. Badamy w nim między innymi poziom 
witaminy D, witaminy A, żelazo, cynk, selen. Są to bardzo 
ważne składniki, których niedobory mogą istotnie wpływać 
na nasze zdrowie.

Także zaburzenia w mikroflorze jelitowej mogą 
przyczynić się do chorób autoimmunologicznych. 
Zaburzenia te w dużej mierze są skutkiem złych nawyków 
żywieniowych? Czy badaniami diagnostycznymi możemy 
ocenić, czy nasza mikroflora jest w dobrej kondycji 
i uzyskać wskazówki odnośnie odpowiedniej diety?
To prawda – monotonna dieta, spożywanie żywności wy-
sokoprzetworzonej, nadmiar cukru, brak warzyw, owo-
ców, to wszystko wpływa na florę bakteryjną naszych jelit. 
Dobrym testem do oceny kondycji naszej flory bakteryjnej 
i pracy jelit jest Organix Gastro. Badanie wykonywane z mo-
czu pozwala określić czy bakterie znajdujące się w naszych 
jelitach stanowią zagrożenie dla mikroflory jelitowej.

Z ustaleniem diety nie ma problemu, bo współpracujecie 
z dietetykami. W samej Łodzi w kilkunastu punktach?
Zgadza się. Zdając sobie sprawę, jak często pacjenci po wyko-
naniu badań są pozostawieni sami sobie i nie bardzo wiedzą 
dokąd udać się na konsultację, podjęliśmy współpracę z die-
tetykami w całej Polsce. W województwie łódzkim jedenaście 
poradni dietetycznych pomaga naszym pacjentom zmienić 
nawyki żywieniowe i poprawić stan zdrowia. Ponadto ALAB 
dysponuje w naszym regionie 27 punktami pobrań, w któ-
rych można wykonać potrzebne badania. Wszelkie informa-
cje o współpracujących z nami dietetykach, a także listę labo-
ratoriów można znaleźć na stronie www.alablaboratoria.pl.

Jak należy przygotować się do badań?
Są badania, które wymagają pobrania na czczo. Jest także 
duża grupa testów laboratoryjnych, do której nie musimy 
się specjalnie przygotowywać, choćby oznaczenie pozio-
mu autoprzeciwciał. Przed badaniami warto zajrzeć na 
naszą stronę internetową, na której są opisy badań i infor-
macje, jak należy się do nich przygotować.

Laboratoriów oferujących badania diagnostyczne jest na 
rynku wiele. Czym się więc kierować przy wyborze?
Po pierwsze zwróćmy uwagę, czy w ogóle mamy do czy-
nienia z laboratorium. W Internecie możemy znaleźć wie-
le ofert na różne badania, jednak zdarza się, że instytucja, 
która je wykonuje nie jest laboratorium diagnostycznym! 
Dotyczy to badań choćby na nietolerancje pokarmowe.

Gdzie szukać sprawdzonych informacji na ten temat?
Otóż ewidencja medycznych laboratoriów diagnostycz-
nych jest prowadzona przez Krajową Radę Diagnostów La-
boratoryjnych i można ją znaleźć na stronie internetowej: 
http://kidl.org.pl/index.php?page=laboratoria. Tylko labo-
ratorium wpisane do tej ewidencji daje nam gwarancję, iż 
możemy zaufać wynikowi. Istotną sprawą jest też wygląd 
wyniku badania, który musi spełniać wymogi polskiego 
prawa. Musi on zawierać dane osoby autoryzującej, czyli jej 
imię i nazwisko oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu 
Diagnosty Laboratoryjnego. Pamiętajmy również, że labo-
ratoria dbające o jakość procedur oraz badań poddają się 
licznym audytom zewnętrznym. Efektem tych audytów są 
certyfikaty potwierdzające, iż laboratorium przechodzi ta-
kie kontrole i jest godne zaufania. Certyfikaty publikowane 
są na stronach internetowych laboratoriów i warto ich tam 
poszukać. Podsumowując powyższe informacje, przy wy-
borze laboratorium nie kierujmy się tylko ceną. Badania 
diagnostyczne muszą być rzetelne i godne zaufania, dlate-
go warto poświęcić trochę czasu, aby sprawdzić, co, oprócz 
ceny, ma do zaoferowania nasze laboratorium. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcie Paweł Keler

www.alablaboratoria.pl 
tel. 665 787 341
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Która z nas nie chciałaby mieć zgrabnej sylwetki bez zbędnej 
tkanki tłuszczowej? Jest oczywiście na to sposób, zabiegi 
wykonywane w Studio Figura Łódź-Śródmieście. Polecamy 
trzy z nich – endermologię, liposukcję kawitacyjną i Lipo Laser. 
Efekt gwarantowany – tłuszcz znika bez użycia skalpela.

Endermologia to masaż podciśnieniowy, który oddzia-
łuje na skórną i podskórną tkankę łączną. Dzięki temu 
zabiegowi możemy się odchudzić, pozbyć cellulitu, 
wymodelować sylwetkę, poprawić elastyczność skóry, 
a nawet poprawić kontury twarzy. Na czym polega od-
chudzające i antycellulitowe działanie endermologii? 
Masaż połączony z podciśnieniem uaktywnia metabo-
lizm tkanki tłuszczowej opornej na dietę i ćwiczenia 
oraz stymuluje do produkcji włókien kolagenowych. 

– Do modelowania sylwetki używamy specjalnych 
urządzeń, w których wykorzystano fale radiowe, pod-
czerwień oraz specjalne rolki do masażu. Po przepro-
wadzeniu serii zabiegów tkanka tłuszczowa w sposób 
widoczny zostaje zredukowana – mówi Ewa Jankow-
ska, właścicielka Studia Figura Łódź-Śródmieście.

A jak wygląda zabieg? Pacjentka ubiera się w kombi-
nezon, który przylega do ciała, dzięki czemu maszyna 
nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą. Masaż jest 
wykonywany za pomocą sterowanej komputerowo 
głowicy, która składa się z dwóch ruchomych, nieza-

Szczupła 
bez wysiłku

leżnie pracujących rolek oraz komory ssącej. Podczas 
zabiegu, pod wpływem ciśnienia, między rolki zosta-
je wciągnięty fałd skórny, która przybiera kształt fali. 
Wtedy skóra jest rolowana od wewnątrz i na zewnątrz 
– w ten sposób zabieg oddziałuje na głębokie warstwy 
skóry, a tkanka jest pobudzana do regeneracji.

W przypadku kolejnego zabiegu bez użycia skalpe-
la – liposukcji kawitacyjnej do usunięcia nadmiaru 
komórek tłuszczowych używa się nieinwazyjnych fal 
ultradźwiękowych. – W poszczególnych partiach ciała 
błony komórek tłuszczowych poddawane są proceso-
wi niszczenia, co nie powoduje jednak jakichkolwiek 
uszkodzeń w obrębie tkanki łącznej, naczyń krwiono-
śnych, czy nerwów – tłumaczy Ewa Jankowska.

Na czym polega zabieg? W trakcie zabiegu liposuk-
cji ultradźwiękowej następuje przerwanie błony ko-
mórek tłuszczowych, co skutkuje przedostaniem się 
tłuszczów do przestrzeni międzykomórkowej. Stamtąd 
przenoszone są wraz z płynami układów limfatyczne-
go i krwionośnego wprost do wątroby. Wskutek pro-
cesów przemiany materii zostają one rozłożone i wy-
dalone z organizmu. Zabieg umożliwia uszczuplenie 
pokładów tkanki tłuszczowej tam, gdzie jest to niewy-
konalne – aktywnością fizyczną i dietą.

To dobry moment, by sprawdzić tego typu zabiegi, bo 
kiedy jak nie teraz? z

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

Pozwala na kontrolowane modelowanie sylwetki i utratę zbęd-
nych centymetrów nawet z tych okolic, z których najtrudniej jest 
się ich pozbyć! – To rozwiązanie dla pań, którzy chcą pozbyć się 
centymetrów w obwodzie, ale nie chcą (bądź nie mogą) poddać 
się bardziej inwazyjnym zabiegom medycyny estetycznej. Jest to 
zabieg bezpieczny, bezbolesny i nie wymaga żadnego przygoto-
wania. Jak działa Lipo laser? Urządzenie emituje promieniowanie 
o długości fali 650 nanometrów (jest to tzw. zimny laser), które 
przenika głęboko do tkanki podskórnej i oddziałuje tylko i wy-
łącznie na komórki tłuszczowe. W tych komórkach tłuszczowych 
pod wpływem przenikającego przez skórę promieniowania lase-
rowego dochodzi do naturalnej reakcji chemicznej powodującej 
rozbicie trójglicerydów na wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, które 
przekazywane są do układu limfatycznego, a następnie meta-
bolizowane, czyli usuwane naturalną drogą z organizmu, a część 
zamieniana na energię.
Lipo laser oddziałuje jedynie na komórki tłuszczowe, nie uszka-
dzając sąsiednich tkanek i naczyń krwionośnych. Lipo Laser nie 
niszczy błony komórek tłuszczowych, a jedynie redukuje w spo-
sób znaczny i kontrolowany ich zawartość i objętość.

Lipo laser

O Technikum Automatyki i Robotyki, najnowszej szkole 
średniej w Łodzi, która zainauguruje swoją działalność 
1 września tego roku rozmawiamy z Bartoszem Rzętkie-
wiczem, dyrektorem szkoły.

LIFE IN. Łódzkie: Jakie warunki musi spełnić uczeń, aby 
dostać się do Technikum Automatyki i Robotyki?
Bartosz Rzętkiewicz: W zasadzie takie same jak do innych 
szkół wyższego szczebla – trzeba być absolwentem szkoły 
podstawowej albo gimnazjum, warto mieć dobre oceny na 
świadectwie z wybranych przedmiotów, i przede wszystkich 
pasjonować się tym, co oferuje technikum: czyli automatyką 
i robotyką.  W porównaniu z innymi szkołami możemy się 
różnić jedynie przedmiotami , które bierzemy pod uwagę 
w rekrutacji,  w naszym przypadku są to:  język polski, mate-
matyka, język angielski, fizyka i informatyka. Wszystkie in-
formacje na temat szkoły oraz warunków przyjęcia znaleźć 
można na naszej stronie www.technikum.io. 

Kiedy rozpoczyna się nabór i ile klas przewidzianych jest 
w pierwszym roku funkcjonowania?
Zgodnie z rozporządzeniem Łódzkiego Kuratorium Oświa-
ty nabór rozpocznie się 13 maja i potrwa do 25 czerwca. 
Nasze technikum jest dostępne, jak każda szkoła, w elek-
tronicznym systemie naboru. Wybierając swoje szkoły, do 
których uczeń chciałby chodzić,  w systemie warto zazna-
czyć Technikum Automatyki i Robotyki jako szkołę pierw-
szego wyboru, ponieważ pierwszeństwo w przyjęciu będą 
mieli właśnie ci uczniowie, którzy wskażą naszą szkołę. 
Jeżeli chodzi o liczbę klas, to planujemy utworzyć dwie 
klasy każdą liczącą po 24 osoby.

Gdzie się będzie mieściła szkoła? 
Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Milionowej 12 w budyn-
kach po dawnej Wyższej Szkole Mistrzostwa Sportowego. 

Nabór zaczynamy 13 maja

Tam będą się odbywać wszystkie zajęcia teoretyczne. Z ko-
lei w laboratoriach Politechniki Łódzkiej, która jest naszym 
partnerem naukowym i merytorycznym, nasi uczniowie 
w większości będą mieli lekcje praktyczne. 

Czy są już wybrani nauczyciele?
Wszystkie kwestie organizacyjne i merytoryczne mamy na 
ten moment dopięte na ostatni guzik. Nauczyciele, których 
zatrudnimy  w technikum, to przede wszystkim specjali-
ści w swoich dziedzinach, z ogromnym doświadczeniem, 
a przy tym pasjonaci. W zdecydowanej większości są to na-
uczyciele dyplomowani, a niektórzy posiadają stopnie na-
ukowe doktora. Jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne, to w czę-
ści będą one prowadzone przez wykładowców Politechniki 
Łódzkiej, specjalistów z dziedziny automatyki, robotyki, 
mechaniki, mechatroniki, część przez nauczycieli zawodu 
z innych placówek szkolnych z terenu miasta Łodzi. z

Cała rozmowa z dyrektorem Bartoszem Rzętkiewiczem 
na stronie www.lifein.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Wielu ma obraz szkoły katolickiej jako 
ponurego gmaszyska, gdzie zakonnicy przy drzwiach 
sprawdzają, czy ktoś nie próbuje przemycić uśmiechu. 
Jak wygląda codzienność w szkole?
Juwenalis Andrzejczak: Była pani w czasie przerwy 
w szkole, widziała pani latające aniołki po korytarzach, 
widziała pani dzieci leżące krzyżem na podłodze.

No nie widziałam…
To szkoła jak każda inna, chodzą tu zwykłe dzieci. To, że 
mają swój określony światopogląd i wybierają świadomie 
szkołę katolicką – to na tym kończą się różnice. Podstawę 
stanowi siatka godzin jak w innych szkołach, bo ustala ją Mi-
nisterstwo Edukacji i nie może być ich mniej, za to może być 
więcej i to proponujemy. Mamy więcej matematyki, języka 
polskiego, informatyki, języków obcych. W zależności od po-
trzeb dzieci mogą też chodzić na zajęcia wyrównawcze, czy 
rozwijające. Tak jak w innych szkołach w tygodniu dzieci 
mają dwie godziny z religii.

W budynku przy ul. Pankiewicza 15 mieści się zespół 
Szkół Bernardyńskich, do niedawana funkcjonowało tu 
tylko gimnazjum i liceum.
Tak, udało nam się wyprzedzić reformę i poszerzyć ofertę 
szkoły przed likwidacją gimnazjów. W 2016 roku do funk-
cjonujących: liceum i gimnazjum dołączyła szkoła podsta-
wowa. W tym roku wygaszamy gimnazjum i zostaje szko-
ła podstawowa i liceum.

Szkoła ma bogatą tradycję i wspaniałego patrona.
Szkoły Bernardyńskie mają wieloletnią historię. Założyciel 
to bł. o. Anastazy Pankiewicz, dziś patron naszej szkoły. Pod-
czas hitlerowskiej okupacji klasztor i szkoła została zajęta, 
a zakonnicy wysiedleni. Samego o. Anastazego umieszczono 
w obozie w Dachau, gdzie poniósł śmierć męczeńską w 1942 
r. Po wojnie Bernardyni wrócili do Łodzi, ale odzyskali tylko 
sutereny i parter. Wyższe kondygnacje zajęła władza, orga-
nizując w nich państwowe szkolnictwo. Budynek całkowicie 
odzyskano w 1989 r. Rok później przeniesiono tutaj Niższe Se-
minarium Duchowne Prowincji OO. Bernardynów – mieściło 
się dotychczas w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po kilku latach 
funkcjonowania zostało przekształcone w katolickie liceum.

Czy, aby być uczniem w szkole katolickiej trzeba 
reprezentować wartości chrześcijańskie?
Podczas rozmowy rekrutacyjnej do szkoły każdego ucznia 
pytam, czy to, że szkoła jest katolicka mu nie przeszkadza 

W szkole z tradycjami
U nas nie latają aniołki po korytarzach, a dzieci nie leżą krzyżem na podłodze. 
Kształcimy młodzież, która później ma się odnaleźć w społeczeństwie, takim 

jakie ono jest. Wymagamy, ale też mamy sporo do zaoferowania – mówi 
o. Juwenalis Andrzejczak, dyrektor Szkół Bernardyńskich im. Pankiewicza.

i czy do końca pobytu w szkole nie będzie mu to przeszka-
dzało, bo gdyby zaczęło, to my charakteru nie zmienimy. 
W statucie szkoły mamy zastrzeżenie, że przyjmujemy dzie-
ci ochrzczone, czy to w kościele katolickim, czy innym wyro-
słym na gruncie chrześcijaństwa. Tak postanowił przed laty 
ojciec Pankiewicz i tak do dzisiaj to funkcjonuje.

Społeczeństwo jest coraz bardziej zlaicyzowane. 
Nadchodzą ciężkie czasy dla szkół katolickich?
Myślę, że nie. Często podkreślam rodzicom, że my nie 
wychowujemy małych katolickich talibów, kształcimy 
normalną młodzież, która później ma się odnaleźć w spo-
łeczeństwie, takim jakie ono jest. Jeśli ktoś jest wierzący 
pomagamy mu w tym, jeśli ktoś jest poszukujący poma-
gamy mu znaleźć odpowiedzi, ale jeżeli ktoś jest z gruntu 
wycofany, nie jest zainteresowany, to nie zmuszamy go. 
Tu dajemy dużą dozę swobody i tolerancji w dobrym tego 
słowa znaczeniu.

Szkoły mają swoje przewodnie motto?
Nie szukamy ideologii na siłę. Zadaniem jest kształcenie dzie-
ci w jak najlepszej atmosferze, służącej ich rozwojowi. Może 
dlatego jest nam łatwiej osiągnąć ten sukces wychowawczy.

Jak się osiąga ten sukces wychowawczy?
Przede wszystkim trzeba postawić jasne granice, co wol-
no, a czego nie wolno. Mamy dość restrykcyjny regulamin, 
a zawarte w nim punkty na przykład zabraniają chłopcom 
noszenia długich włosów, a dziewczętom zbyt mocnego 
makijażu. Nie pozwalamy też nosić spodni z przetarciami 
i dziurami, a w młodszych klasach dzieci mają mundurki. 
Dress code obowiązuje w wielu firmach, dlaczego dzieci 
nie mają się go już uczyć w szkole. Jasno też stawiamy spra-
wę telefonów komórkowych, jak dziecko przekracza próg 
szkoły, zostawia je w swojej szafce. Często podkreślam, że 
nie jestem tu żadnym strażnikiem, dzieci po prostu wiedzą 
co wolno, a czego nie. Jeżeli zostaną przyłapane, że robią 
coś czego nie wolno, ponoszą tego konsekwencje.

Zawsze?
Jeśli ktoś do mnie trafi odpowiednimi argumentami to 
jestem nawet w stanie zgodzić się na długie włosy u chło-
paka i malowane paznokcie u dziewczyny, oczywiście 
mam tu bardziej na myśli licealistów niż uczniów szkoły 
podstawowej. To też jest taki sygnał dla dzieci, że czasami 
warto postawić na swoim, jeśli ma się rację i argumenty 
na obronę swojego zdania.

Na co zwracacie szczególną uwagę?
Staramy się przede wszystkim znajdować złoty środek, skraj-
ności nie są najlepszym rozwiązaniem. Przede wszystkim 
traktujemy dzieci jako osoby, którym możemy pomóc, ale nie 
jesteśmy za to w pełni odpowiedzialni, to rodzic jest odpo-
wiedzialny za dziecko. Dlatego współpracujemy z rodzicami 
szukając różnych rozwiązań, a jeśli pojawiają się trudności 
– szukamy niestandardowych rozwiązań, mając zawsze na 
celu dobro dziecka. Czasami zdarza się, że się rozstajemy 
i dziecko trafia do innej szkoły. Bardzo zwracam uwagę na 
poszanowanie drugiego człowieka, cały system wartości, 
dlatego niektórym wydajemy się zbyt konserwatywni.

Co oprócz podstawowych zajęć oferuje szkoła?
Współpracujemy z uczelniami, mamy patronat Uniwer-
sytetu Medycznego i w jego ramach organizowane są róż-
nego rodzaju zajęcia. Uczniowie liceum biorą na przykład 
udział w projekcie Kumpel. Dzieci regularnie uczestniczą 
w warsztatach odbywających się poza szkołą. Bierzemy 
udział w licznych akcjach charytatywnych. Oferta jest na-
prawdę bogata. Staramy się, by dziecko w szkole otrzymało 
wszystkie potrzebne informacje i nie musiało korzystać 
z korepetycji. Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są 
w tablice interaktywne, szkoła jest monitorowana, a drzwi 
do szkoły zabezpieczone zamkiem elektrycznym podobnie 
jak i szafki każdego z uczniów. Na miejscu mamy też swoją 
kuchnię, gdzie serwujemy śniadania, obiady i podwieczor-
ki. Dzieci w młodszych klasach odrabiają lekcje w szkole, 
by w domu mogły spędzać czas z rodzicami. Starsze wia-
domo, muszą w domu utrwalać wiedzę i umiejętności, ale 
mają już wyrobiony ten nawyk i nie ma z tym kłopotu.

Na jakich zasadach odbywa się rekrutacja do szkoły?
Jednym z głównych punktów rekrutacji jest rozmowa ze 
mną. To okazja do tego, by poznać ucznia i jego rodziców 
i poinformować o zasadach wynikających z regulaminu. 
Potem trzeba oczywiście wypełnić kwestionariusz, napi-
sać podanie. Lista wszystkich dokumentów znajduje się 
na naszej stronie internetowej www.pankiewicz.edu.pl.

Jak wygląda edukacja w liceum?
Trochę inaczej niż w szkołach publicznych. U nas wszyscy 
trafiają do klas ogólnokształcących, w drugim półroczu 
pierwszej klasy wybierają tzw. fakultety wstępne, a po pierw-
szym roku dokonują wyboru rozszerzenia wybranych przed-
miotów. Dzięki temu wybór jest bardziej świadomy.

Prowadzicie też szkołę podstawową z oddziałami 
przedszkolnymi w Wiączyniu Dolnym?
Od września 2018 r. została otwarta nasza Publiczna Szko-
ła Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym. 
Jest to nasze najmłodsze dziecko, ale dokładamy wszel-
kich starań, aby była najlepszym miejscem do nauki dla 
kolejnych pokoleń młodych Polaków. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Agnieszka Cytacka

Katolickie Liceum Ogólnokształcące, 
Bernardyńska Szkoła Podstawowa 
im. o. Anastazego Pankiewicza
Łódź, ul. bł. o. A. Pankiewicza 15
tel. 42 656 11 24,
szkola.bernardyni@wp.pl
www.pankiewicz.edu.pls

Nie szukamy ideologii na siłę. Zadaniem 
jest kształcenie dzie ci w jak najlepszej 

atmosferze, służącej ich rozwojowi
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LIFE IN. Łódzkie: Ile średnio czasu przyszła panna młoda 
spędza przy wyborze sukni?
Dorota Teodorczyk: Naprawdę różnie bywa. Są panie, któ-
re umawiają się na wizytę wcześniej i to jest bardzo miłe, 
a są takie, które mówią, że to pierwszy salon, do którego 
weszły. Bywają też takie, które odwiedziły już kilkanaście, 
są niezdecydowane i nadal poszukują, bo nie wiedzą tak na-
prawdę co im się podoba. Rzadko się zdarza, by dziewczyna 
kupiła suknię za pierwszym razem. Z reguły dzieje się to za 
trzecim podejściem.

To znaczy, że nie przychodzą ze zdjęciem i nie pokazują, 
jaka powinna być?
Oczywiście, że przychodzą, tylko w większości takich 
przypadków, wychodzą z zupełnie inną przez siebie wy-
braną suknią. Suknie ślubną teoretycznie zakładamy raz 

w życiu. Wiadomo, chcemy w tym dniu wyglądać zjawi-
skowo. Więc szukamy sukni marzeń lub inspiracji w In-
ternecie. Dziewczyny są bardzo świadome, przymierzają 
różne wzory i same widzą w czym jest im dobrze.

Trendy się zmieniają czy są też wzory ponadczasowe?
Ponadczasowa to jest zdecydowanie mała czarna, o suk-
niach ślubnych raczej tak nie powiemy. Ale w tym roku 
w modzie ślubnej dominuje minimalizm i prostota. W na-
szym salonie dostępne są suknie o prostym kroju między 
innymi taka jaką miała księżna Meghan na swoim ślubie 
w 2018 roku.

Ile modeli można znaleźć w tym sezonie u Pani w salonie?
Współpracujemy z kilkoma wiodącymi na rynku produ-
centami i projektantami mody ślubnej. Z każdej nowej 

Zwiewnie i romantycznie
Za pierwszym razem rzadko kto ją kupuje. Rekordzistki potrafią odwiedzić 

nawet kilkanaście salonów w jej poszukiwaniu. Ma być jedyna, wymarzona, po 
prostu piękna – suknia ślubna, a panna młoda ma w niej wyglądać zjawiskowo 

– mówi Dorota Teodorczyk, właścicielka salonu przy ul. Jaracza 6 w Łodzi.

kolekcji wybieramy od kilku do kilkunastu najatrak-
cyjniejszych modeli. W sezonie uzupełniamy kolekcję 
o kolejne.

Salon przy ul. Jaracza 6 prowadzi Pani od dwóch lat. Jak 
Pani ocenia ten czas?
Te dwa lata oceniam naprawdę pozytywnie, początkowo 
na starcie biznesu było trochę trudno, ale ku mojemu 
miłemu zaskoczeniu udało się. Klientki zauważyły nasze 
suknie oraz doceniły naszą pracę. Mam miejsce, jakie 
sobie wymarzyłam, z pięknymi sukniami światowych 
marek. Co sezon zmieniają się kolekcje, zmienia się więc 
też to miejsce.

Sezon ślubny w pełni, jaki to czas dla Pani?
Bardzo wzmożonej pracy, sezon zaczyna się od stycznia, 
kończy się w czerwcu i praktycznie mówiąc jest to czas, 
kiedy pracujemy ponad osiem godzin. Robimy to, co lu-
bimy więc sprawia nam to przyjemność. Najważniejsza 
jest dla nas uśmiechnięta i zadowolona przyszła panna 
młoda.

Czy w tych zagonionych czasach mama z córką celebrują 
ten moment wybierania sukni ślubnej?
Oczywiście, że tak, ile klientek tyle historii. Często mama 
z podziwem i akceptacją wybiera suknię dla swojej córki. 
Zdarzają się klientki, które przychodzą ze swoim tatą, ta-
kie sytuacje lubimy.

DT
s t y l es t y l e

Łódź, ul. Jaracza 6
tel. 532 270 011, 782 755 999
www.suknieslubnedt.pl
instagram.com/suknieslubnedt/?hl=pl

Dlaczego?
Tata zawsze akceptuje w pełni wybór córki. Jako mężczy-
zna ocenia obiektywnie, a jako tata doradza od serca.

Jak do Pani trafiają klientki?
Najlepiej działa tzw. poczta pantoflowa. Nie ma nic lepsze-
go. Wydaje mi się, że taki rodzaj rekomendacji zawsze bę-
dzie się sprawdzać. Dlatego też chcemy, by każda klientka, 
która wychodzi z naszego salonu, była tak ubrana, żeby 
z jej przyjęcia wróciły wszystkie dziewczyny, które tam 
były. Panna młoda to wizytówka naszego salonu.

Czy z podróży przywozi Pani inspiracje?
Chętnie podróżuję, mój ulubiony kierunek to Azja. Żyją tam 
bardzo serdeczni, otwarci ludzie. Zachwyca mnie kolory-
styka, roślinność, jedzenie. Tam szczególnie inspirują mnie 
dodatki, które są integralną częścią stroju panny młodej 
– wspaniałe kwiaty do włosów, wiązanki, dekoracje. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Agnieszka Cytacka

Suknie Ślubne Dorota Teodorczyk
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Historia wyborów Miss Polonia zaczęła się 27 stycznia 
1929 roku w warszawskim Hotelu Polonia. Tego dnia 
zebrało się tam jury pod przewodnictwem pisarza 
Tadeusza Boy-Żeleńskiego. W jury zasiedli też rzeź-
biarze Edward Wittig i Henryk Kuna, malarze Karol 
Frycz i Tadeusz Pruszkowski oraz literaci Zdzisław 
Kleszczyński i Jerzy Zagórski. Na osobistą prezentację 
zaproszono dziesięć najpiękniejszych kobiet, wybra-
nych przez czytelników warszawskich gazet. 

Główną nagrodą Miss Polonii był wyjazd do Pary-
ża na konkurs Miss Europe. Kilka dni po ogłoszeniu 
werdyktu nowa Miss Polonia wyjechała do stolicy 
Francji, aby 7 lutego 1929 r. zmierzyć się w walce o ty-
tuł z siedemnastoma innymi kandydatkami. W kon-
kursie zajęła drugie miejsce, uległa jedynie Miss Wę-
gier. Pierwsza Miss Polonia przeżyła 93 lata. Podczas 
drugiej wojny światowej była szyfrantką i agentką 
polskiego wywiadu. Działała pod pseudonimem ope-
racyjnym „Maria”. Do Polski już nigdy nie wróciła. 
Zmarła w 2001 roku we Francji.

Sukces pierwszych wyborów Miss Polonia zachęcił 
do organizacji i ogłoszenia kolejnych. W 1930 roku ze 
względu na ogromną popularność konkursu do fina-
łowej gali zakwalifikowano aż 70 kobiet. Kandydatki 
musiały mieć od 18 do 25 lat i być pannami „nieskazi-
telnego prowadzenia”. Najpiękniejszą Polką wybrano 
Zofię Batycką – ciemnooką brunetkę, początkującą 
aktorkę ze Lwowa, córkę znanego lwowskiego adwo-
kata. Podczas finału Miss Europy, Zofia Batycka zajęła 
drugie miejsce, tuż za Miss Grecji. 

Z Miss Polonia 1930 wiąże się pewien skandal. Otóż 
plotka głosi, że nie chciała ona oddać korony najpięk-
niejszej, co spowodowało, że kolejne wybory nie odbyły 
się. Trudno w to uwierzyć, ponieważ wówczas jeszcze 
nie honorowano najpiękniejszej Polki koroną, ta była 

Miss Polonia 
ma 90 lat!

Faworytką konkursu były 
hrabianka Alina Rzyszczewska 
oraz Hanna Daszyńska, córka 

ówczesnego marszałka Sejmu 
Ignacego Daszyńskiego. Tytuł 
najpiękniejszej zdobyła jednak 

Władysława Kostakówna, skromna 
i nieśmiała urzędniczka Miejskiej 

Kasy Oszczędności w Warszawie.

Władysława Kostakówna, Miss 1929 roku

Aneta Bobrowska, Miss Universe 1958 roku

przeznaczona tylko dla Miss Europy. Pierwsze polskie 
królowe piękności odznaczano szarfą i bukietem kwia-
tów. Jednak faktem jest, że kolejne wybory Miss Polo-
nia już się nie odbyły. Jednak co kilka lat na konkursie 
Miss Europy pojawiały się Polki wybrane bezpośrednio 
przez komitet organizacyjny w Paryżu na podstawie fo-
tografii z polskiej prasy. W taki sposób na konkurs Miss 
Europy w Nicei w 1932 r. dostała się Zofia Dobrowolska, 
którą uznaje się za trzecią przedwojenną Miss Polonia. 
Najpiękniejsza Polka pracowała wówczas jako urzęd-
niczka Banku Cukrownictwa w Poznaniu.

Do czasu wybuchu II wojny światowej wybrano jesz-
cze dwie najpiękniejsze, którym przysługuje tytuł Miss 
Polonia. W 1934 roku została nią Maria Żabkiewiczów-
na, a w 1937 Józefina Kaczmarkiewiczówna. 

Pierwszy powojenny konkurs Miss Polonia ro-
zegrano w 1957 roku. Jego laureatką została Alicja 

Walka o tytuł najpiękniejszej mieszkanki naszego województwa 
rozegra się 25 maja podczas finału, który odbędzie się w Klesz-
czowie. Po serii castingów biuro organizacyjne konkursu zakwa-
lifikowało do udziału w wyborach 21 panien. Wśród kandydatek 
do tytułu przeważają łodzianki, ale są też mieszkanki Brzezin, 
Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic, Sulejowa, Bełchatowa, 
Ozorkowa, Radomska i Będkowa.

Miss Polonia Województwa Łódzkiego

Barbara Tatara, Miss Polonia 2007 r. Agata Biernat, Miss Polonia 2017 r. Milena Sadowska, Miss Polonia 2018 r.

Bobrowska z Gdańska. W nagrodę pojechała na wy-
cieczkę do Kopenhagi. W następnym roku tytuł Miss 
Polonia zdobyła Zuzanna Cembrowska, tancerka 
Operetki Warszawskiej, która za zwycięstwo dostała 
20 tys. złotych. Na kolejną Miss Polonia trzeba było 
czekać aż 25 lat. W 1983 roku korona najpiękniejszej 
trafiła do Lidii Wasiak ze Szczecina. 

W ciągu 90 lat istnienia konkursu, tytuł Miss Polo-
nia nosiło aż 40 Polek. Laureatki Miss Polonia repre-
zentują nasz kraj w najważniejszych, międzynarodo-
wych konkursach piękności na świecie: Miss World, 
Miss Universe i Miss Grand International. 

W 1989 roku Aneta Kręglicka jako jedyna w histo-
rii Polka, wygrała tytuł Miss World i zaczęła między-
narodową karierę jako modelka. W latach 1990–1991 
pracowała w Stanach Zjednoczonych dla nowojorskiej 
agencji Wilhelmina. Po powrocie do Polski założyła 
fundację, a w 1991 otworzyła agencję reklamową pu-
blic relations. 

Jedyną łodzianką, której udało się zdobyć tytuł naj-
piękniejszej Polki była Barbara Tatara, która po koro-
nę Miss Polonia sięgnęła w 2007. Nasz region może się 
pochwalić jeszcze jedną najpiękniejszą – Agata Bier-
nat ze Zduńskiej Woli po koronę Miss Polonia sięgnęła 
w 2017 roku. z

Władysława Kostakówna Aneta Kręglicka
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LIFE IN. Łódzkie: To może dla porządku zaczniemy od 
początku. Jak się narodził pomysł na organizację targów 
dla kobiet ALIBI, które po raz pierwszy zorganizowałyście 
Panie w ubiegłym roku? 
Dominika Olaszek: Od kilku lat organizuję w Łodzi 
Mamy Targ, rodzinną imprezę targową, z myślą o ma-
mach, kobietach, które są w ciąży, jak i z myślą o tych 
paniach, które w niedalekiej przyszłości myślą o potom-
stwie. Na wydarzeniu zawsze pojawiają się moje przyja-
ciółki, które zaczęły delikatnie sugerować, że przydałaby 
się impreza o nieco odmiennym, szerszym charakterze, 
skierowana do wszystkich kobiet. Pomyślałam czemu nie 
spróbować, przecież owszem jestem matką, ale przede 
wszystkim jestem kobietą. I zaczęły się długie rozmowy 
z Kasią, moją najlepszą przyjaciółką. 
Katarzyna Olasik: Oczywiście byłam i jestem stałym 
gościem Mamy Targu, ale w pewnym momencie dotarło 
do mnie, że przychodzę tu tylko i wyłącznie towarzysko. 
Dlatego pomysł organizacji imprezy skierowanej do ko-
biet bardzo szybko podchwyciłam. Zresztą myśl o tym, 

by zrobić coś wspólnie z Dominiką, od wielu lat we mnie 
dojrzewała. Na co dzień zawodowo zajmuję się zupełnie 
czymś innym, a własny projekt marzył mi się od dawna. 
Lubię nowe wyzwania, nowe przygody w swoim życiu. 
Dominika Olaszek: Mamy podobny gust, interesują nas 
podobne rzeczy, więc wiedziałyśmy, że współpraca będzie 
nam się dobrze układać. Czułyśmy pod skórą, że pewne 
rzeczy widzimy po prostu tak samo. 

I zaczęły się przygotowania… 
Katarzyna Olasik: Tak, w zasadzie cały rok poświęciły-
śmy na przygotowania do pierwszej edycji. Odwiedziłyśmy 
mnóstwo imprez targowych w całej Polsce. Praktycznie co 
weekend gdzieś byłyśmy. Wiedziałyśmy doskonale, że to do-
bry czas na organizację imprezy z myślą o kobietach. Motyw 
kobiety – obecny jest w mediach, w polityce, podczas różne-
go rodzaju spotkań. Dyskutujemy o naszej roli w życiu, miej-
scu w rodzinie, na eksponowanych stanowiskach. A w Łodzi 
do tej pory nie było takiego wydarzenia dla kobiet, gdzie 
każda z nas mogłaby znaleźć dla siebie coś wyjątkowego.

ALIBI 
po raz drugi

Trwają intensywne przygotowania do drugiej edycji Targów ALIBI, targów 
dedykowanych kobietom w każdym wieku. Dominika Olaszek i Katarzyna Olasik, 

pomysłodawczynie i organizatorki, opowiadają nam o tym, skąd się wziął pomysł na 
to wydarzenie, jak oceniają ubiegłoroczną edycję i czym nas zaskoczą w tym roku.

Wyjątkowego, w jakim zakresie?
Dominika Olaszek: Bardzo szerokim, zaczynając od uni-
katowych ubrań projektantów, a nie tych, które na co dzień 
dostępne są w sieciówkach, poprzez wyjątkową biżuterię, 
naturalne kosmetyki, designerskie dodatki do domu, pro-
pozycję na interesujące hobby, czy w końcu inspirujące 
warsztaty. Chcemy umożliwić spotkanie z ekspertami tym 
kobietom, które chciałyby coś zmienić w swoim życiu i szu-
kają różnego rodzaju inspiracji, które byłyby motorem ich 
rozwoju. Ogromnym zainteresowaniem podczas pierwszej 
edycji cieszyły się warsztaty na temat niezależności finan-
sowej kobiet, pewności siebie czy samoobrony. Chcemy 
kontynuować ideę połączenia wydarzenia targowego z in-
spirującymi prelekcjami ciekawych gości.

Czy wydarzenie organizowane jest z myślą o wszystkich 
kobietach?
Katarzyna Olasik: Tak, nie ograniczamy się do żadnych 
grup wiekowych. Ubiegłoroczne doświadczenie pokazu-
je nam, że chętnie odwiedzają nas panie w różnym wieku 
– matki z córkami, wnuczki z babciami. Kobiety przedsię-
biorcze, pewne siebie, niezależne, doskonale wiedzące cze-
go chcą od życia. Nie brakowało amatorek trendu slow. Nie 
chcemy już w naszym życiu pędzić tak nie do końca wiado-
mo gdzie. Chcemy cieszyć się życiem i tym, co nas otacza. 

A skąd pomysł na nazwę, czemu akurat Alibi? 
Katarzyna Olasik: Szukałyśmy czegoś, co będzie łatwo 
wpadało w ucho, czegoś zaczepnego, oryginalnego, intry-
gującego, ale też czegoś uniwersalnego.
Dominika Olaszek: Chciałyśmy dać kobietom ALIBI, by 
wyszły z domu, miały chwilę na to, by zadbać o siebie, spo-
tkać się z przyjaciółką, zrobić coś inspirującego, zacząć nowe 
hobby, o którym zawsze marzyły. Nie musimy się tylko po-
święcać obowiązkom domowym, warto byśmy znalazły choć 
chwilę do siebie, oderwały się od tej codzienności. Stąd nasze 
hasło przewodnie: NIE SZUKAJ WYMÓWEK! MASZ ALIBI.

I tak doszłyśmy do stref, na które podzieliłyście imprezę. 
W ubiegłym roku były cztery. Co zmienia się w tym 
zakresie podczas tegorocznej edycji? 
Katarzyna Olasik: Pierwsze wydarzenie było z założenia 
takim trochę eksperymentem, chciałyśmy się przekonać, 
czy Łódź w ogóle jest gotowa na taką imprezę. Wiele osób 
ostrzegało nas, że będzie to spore wyzwanie, ale my wie-
rzyłyśmy, że Łódź jest idealnym miastem do organizacji 
tego typu wydarzenia. Targi spotkały się z bardzo miłym 
przyjęciem. Nam bardzo zależało na tym, żeby trafić do 
kobiety świadomej, nowoczesnej, która szuka produktów 

oryginalnych, chce się rozwijać i to nam się udało. Dlatego 
ogólna formuła tegorocznej imprezy, podczas której moż-
na kupić coś unikatowego i wynieść coś inspirującego, po-
zostaje bez zmiany. 
Dominika Olaszek: W tym roku zapraszamy do nowej 
strefy home & design, która w ubiegłym roku była tylko 
małym wycinkiem strefy dedykowanej lifestylowi, hobby 
i pasjom. Bez zmian pozostają – moda i uroda, rozwój oso-
bisty i wspomniany już lifestyle. Zgłaszają się do nas nowi 
wystawcy z naprawdę oryginalnymi produktami i cie-
szymy się, że będziemy mogły zaprezentować je naszym 
odwiedzającym. Na pewno chcemy zachować dotychcza-
sową ideę, aby targi były też miejscem inspirujących spo-
tkań, dlatego już dziś zapraszamy na ciekawe warsztaty.

Kogo chętnie zaprosiłybyście na targi, mam oczywiście 
na myśli wystawców. Z kim Wam po drodze?
Dominika Olaszek: Bardzo chętnie projektantów odzie-
ży, właścicieli łódzkich butików, producentów biżuterii, 
bo te stoiska cieszyły się w ubiegłym roku bardzo dużym 
zainteresowaniem, na pewno producentów naturalnych 
kosmetyków, instytucje, w których rozwijać można swo-
je hobby, pasje, producentów mebli czy nietuzinkowych 
dodatków do domu. Zależy nam bardzo na markach z wo-
jewództwa łódzkiego, bo chcemy promować nasz region, 
ale zapraszamy również, tak jak to było w ubiegłym roku, 
wystawców z całej Poski oraz partnerów strategicznych, 
którym podoba sie nasza idea. Tu naprawdę dzieje się 
sporo i mieszkają fantastyczni ludzie, którzy mają się 
czym pochwalić. 
Katarzyna Olasik: Nawet nie przypuszczałyśmy, że w Ło-
dzi działa tyle ciekawych miejsc dedykowanych kobietom. 
I bardzo się cieszymy, że wielu z nich, na organizowanym 
przez nas wydarzeniu, udało się nawiązać owocną współ-
pracę. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja, na którą za-
praszamy 17 listopada do Art._Inkubatora, będzie równie 
udana zarówno dla wystawców jak i odwiedzających. Już 
dziś warto zanotować sobie ten dzień w kalendarzu, by 
spędzić go razem z nami. Serdecznie zapraszamy. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Izabela Urbaniak 

AL IB I
TARGI DLA CIEBIE

Dominika Olaszek, tel. 607 930 030
Katarzyna Olasik, tel. 48 602 230 426
d.olaszek@targialibi.pl
k.olasik@targialibi.pl
www.targialibi.pl
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LIFE IN. Łódzkie: To już tradycja, że podczas Świąt 
Wielkanocnych na naszych stołach pojawia się 
biała kiełbasa. Od jak dawna jest ona produkowana 
w Zakładzie GROT i czy od samego początku według 
tej samej receptury? Co ją wyróżnia wśród innych 
dostępnych na rynku?
Emilia Woźniak: Od samego początku, czyli lat 90. mamy 
ją w swojej ofercie. To taka nasza smaczna polska tradycja. 
Oczywiście, że jej receptura ewoluowała, ale jednego je-
stem pewna – nasza biała surowa extra jest jedną z najlep-
szych, jakie znajdziemy na rynku. Wytwarzamy ją z wyse-
lekcjonowanych gatunków mięsa wieprzowego, wyłącznie 
z szynki od polskich rolników oraz przypraw od kwalifiko-
wanych i sprawdzonych dostawców, i – co niezwykle istot-
ne – bez peklosoli, czyli substancji konserwującej. Dlatego 
nasza kiełbasa po sparzeniu ma szary kolor, jest krucha 

Smaczna polska tradycja
Idealna biała kiełbasa cechuje się przede wszystkim szarym kolorem. Po 

sparzeniu powinna być krucha i soczysta, ale nie twarda, a mięso i przyprawy 
powinny być dobrze wyczuwalne – mówi Emilia Woźniak, szefowa 

działu kontroli jakości w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego GROT.

i soczysta, a mięso i przyprawy wyraźnie wyczuwalne. A co 
do receptury, to jest ona pilnie strzeżona w naszym zakła-
dzie, więc nie mogę jej zdradzić.

Dlaczego biała kiełbasa jest biała?
Niektórzy są przekonani, że biała kiełbasa jest z białego 
mięsa, a ta koloru czerwonego – z mięsa czerwonego, ale 
to błędne myślenie. Jej kolor wcale nie jest pochodną kolo-
ru mięsa użytego do jej produkcji. Biała kiełbasa jest bia-
ła z zupełnie innego powodu. Nie chodzi o rodzaj mięsa. 
Biała jest tylko parzona, a pozostałe wędliny są wędzone 
i właśnie to wędzenie nadaje kiełbasie czerwony lub brą-
zowy kolor. Im dłuższy jest proces wędzenia, tym kiełba-
sa ma ciemniejszy, bardziej intensywny kolor. Kolor białej 
kiełbasy surowej, która u nas ma tak naprawdę barwę sza-
rą, jest naturalnym kolorem surowców: naturalnych jelit, 
lekko różowego mięsa i białego tłuszczu.

Na czym polega sekret dobrej białej kiełbasy?
Idealna biała kiełbasa cechuje się przede wszystkim sza-
rym kolorem. Nie może być biała, ponieważ to oznacza, 
że ma w sobie za dużo tłuszczu, nie może być również ró-
żowa czy czerwona bo to wskazuje, że zawiera dużą ilość 
substancji konserwujących, w tym wypadku peklosoli. Po 
sparzeniu powinna być krucha i soczysta, ale nie twarda, 
a mięso i przyprawy powinny być dobrze wyczuwalne. Bia-
ła kiełbasa po przekrojeniu musi się lekko rozwarstwiać. 
Powinno być w niej widać malutkie kawałki użytego mięsa 
wieprzowego czy wołowego. Jeśli masa jest zbita, mamy do 
czynienia z wyrobem „kiełbaso-podobnym”. Jeśli po wbiciu 
widelca w kiełbasę zaczyna wypływać z niej tłuszcz i woda, 
to oznacza, że w kiełbasie jest mało mięsa.

Skąd wzięło się określenie, że jest ona wyjątkowa?
Biała kiełbasa jest jednym ze specjałów wędliniarskich, 
należących do wędlin nietrwałych, niełatwo ją „oszukać”, 
ale bardzo łatwo zepsuć na każdym etapie produkcji jeśli 
odbywa się ona w niewłaściwy sposób. Aby była wyśmie-
nita potrzebuje w trakcie produkcji niezwykłego i szcze-
gólnego traktowania. Stół wielkanocny bez białej kiełba-
sy, to jak Wigilia bez pierogów z kapustą i grzybami.

Czy faktycznie biała kiełbasa jest taka zdrowa?
Zdrowie to prostota. Do produkcji białej kiełbasy używa się 
głównie mięsa wieprzowego i to tego najwyższej jakości. To 
mięso z szynki czy łopatki oraz mięsa nieco bardziej tłuste 
jak na przykład boczek czy podgardle. Czasem producenci 

dodają też odrobinę mięsa wołowego. Receptury są różne. 
Jednak o jej wyjątkowości i niezwykłym smaku nie tylko 
decyduje dobór mięsiwa, z którego powstaje. Biała kiełba-
sa zyskuje charakter dzięki przyprawom takim jak: sól, 
pieprz, czosnek, majeranek. Kluczowe są też dobrej jakości 
naturalne jelita wieprzowe.

A jaką konsystencję powinna mieć?
Surowa biała kiełbasa powinna mieć luźną konsystencję 
i nie wolno jej spożywać w takiej postaci. Do jedzenia nadaje 
się dopiero po obróbce. Poddana działaniu wysokiej tempe-
ratury oczyszcza się ze wszystkich patogenów, które mogą 
wywołać zatrucie pokarmowe. Dodatkowo po ugotowaniu 
nabiera właściwej formy, staje się bardziej zwarta i soczysta.

Zanim wrzucimy ją do koszyka, na co powinniśmy 
zwrócić szczególną uwagę?
Przede wszystkim trzeba bardzo dokładanie przyjrzeć się 
etykiecie. Niestety większość producentów do tego trady-
cyjnego przysmaku „pakuje” pełno konserwantów, sub-
stancji zagęszczających i stabilizujących. Mają one zapew-
nić lepszy smak i dłuższą trwałość produktu. Dodatkowo 
w białej kiełbasie możemy znaleźć białko roślinne lub 
błonnik. Oprócz tego na liście składników mogą pojawić 
się takie substancje jak difosforany, trifosforany, azotany, 
glutaminian monosodowy. Tym samym zamiast „natu-
ry”, dostajemy pełno chemii. Trzeba też pamiętać, że im 
dłuższa jest lista składników, tym gorszej jest ona jakości. 
Dobra kiełbasa jest dwa razy droższa, ale smakiem wielo-
krotnie przewyższa tą tanią.

Ponoć nie powinno się jej gotować?
Znów wracamy do tego, że biała kiełbasa robiona jest z róż-
nych gatunków mięsa wieprzowego z domieszką wołowiny, 
mięsa delikatnego, średnio rozdrobnionego i przede wszyst-
kim surowego. Właśnie dlatego białej kiełbasy nie powinni-
śmy gotować. Gdy widzimy, że woda jest już bliska wrzenia 
wkładamy ją do garnka i staramy się utrzymywać tempe-
raturę około 90 stopni. Kiełbasę nakłuwamy i gotujemy, 
a raczej parzymy około 20 minut na wolnym ogniu. Jeśli 

będziemy gotować kiełbasę we wrzątku i za długo zostawi-
my ją w wysokiej temperaturze, zetniemy białko znajdu-
jące się w mięsie i pozbędziemy się walorów smakowych, 
wygotujemy smak i stracimy część aromatu.

Z czym podać ją na święta?
Praktycznie na każdym polskim stole podczas wielkanoc-
nego śniadania pojawia się biała kiełbasa. Tradycyjnie do-
dajemy jej do żurku czy białego barszczu. Tu podpowiem, 
że najlepiej wrzucić ją do zupy na kilka minut przed zdję-
ciem z kuchenki, a nawet wrzucić z jajkiem bezpośrednio 
do talerza. W ten sposób najlepiej zachowa swój wyrazisty 
smak. Bardzo dobrze prezentuje się też podawana zarówno 
na ciepło z dodatkiem musztardy jak i na zimno z ćwikłą 
lub chrzanem. Niektórzy podają ją jako oddzielną potrawę. 
Przypieczoną z cebulą, serem lub duszoną w piwie i gęstym 
sosie cebulowym. Oczywiście kiełbasę białą surową może-
my też grillować. To doskonały sposób jej przyrządzania. 
I w tym przypadku czas obróbki musi być stosunkowo krót-
ki. Pamiętajmy, by kupować produkt dobrej jakości i same-
mu go nie zepsuć zbyt długą termiczną obróbką.

Czy biała kiełbasa jest kaloryczna?
W 100 g białej kiełbasy mieści się 220-300 kcal. Nasza biała 
surowa extra, ze względu na dużą zawartość mięsa z szyn-
ki, jest zdecydowanie mniej kaloryczna. Jedna, dwie kieł-
baski nikomu nie zaszkodzą, a dodam, że warto po nią się-
gać, choćby ze względu na obecność wartościowego białka 
i sodu, który wpływa między innymi na gospodarkę wod-
no-elektrolitową organizmu. Smacznego. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Agnieszka Cytacka

Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7
Zapraszamy do współpracy: 
42 230 22 21
Lista sklepów na www.zpmgrot.p/sklepy
facebook.com/GROT.wedliny
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Pierogi 
jak 

u mamy
O doskonałych produktach, 

oryginalnych recepturach i wyjątkowych 
pierogach opowiada Marcel 

Chodakowski, właściciel Pierograni 
Złote Jabłko w Poddębicach.

LIFE IN. Łódzkie: Czy to prawda, że w Łódzkiem 
najlepsze pierogi można zjeść w Pierogarni Złote Jabłko 
w Poddębicach?
Marcel Chodakowski: Tego nie wiem, nie odwie-
dziłem jeszcze wszystkich pierogarni w Łódz-
kiem, ale wiem na pewno, że staramy się, aby 
nasze pierogi były jak najlepsze. Dlatego wiel-
ką wagę przywiązujemy do produktów, z któ-
rych one powstają. W ostatnim czasie bardzo 
stawiamy na produkty ekologiczne i z ma-
łych przedsiębiorstw. A poza tym stołuje się 
u mnie cała moja rodzina, dlatego wszystko 
musi być jak najlepsze (śmiech).

W sezonie letnim czasami trudno u Was o miejsce, 
trzeba czekać w kolejce na wejście. To znaczy, 
że Polacy lubią pierogi...
Oczywiście. To jedna z naszych narodowych 
potraw. Odwiedzają nas klienci w różnym wie-
ku, przychodzą całe rodziny. Dzieci bardziej 
gustują w pierogach na słodko z truskawkami 
bądź jagodami, a rodzice i dziadkowie wolą te 
bardziej tradycyjne z kapustą, mięsem lub se-
rem. W sezonie letnim dość często się zdarza, że bez 
wcześniejszej rezerwacji trudno znaleźć wolny stolik, 
co świadczy o tym, że goście nas lubią i doceniają.

Mieszkańcy Poddębic czy przyjezdni, których 
gości jest więcej?
Zarówno jedni jak i drudzy są naszymi gośćmi. 
W weekendy odwiedza nas trochę więcej przy-
jezdnych jadących chociażby do Uniejowa, czy 
Zoo Safari Borysew pod Poddębicami, ale są też 
tacy co przyjeżdżają z innych miast specjalnie do 
nas na pierogi. W tygodniu odwiedzają nas głównie 
mieszkańcy Poddębic, którzy chętnie zamawiają też da-
nia z dowozem.

Chwalicie się tym, że pierogi wyrabiacie na miejscu 
według tradycyjnych receptur.
Tak. Wszystko robimy na miejscu według receptur mojej 

mamy, której przed laty przekazała jej moja babcia, 
a teraz mama przekazuje je mnie. Taka rodzinna 

tradycja. Mam nadzieję, że ja będę mógł prze-
kazać je swoim dzieciom.

Kto robi i jak się robi pierogi w Państwa 
restauracji?

Pierogi robią u nas Panie kucharki, które pra-
cują w pierogarni od samego początku istnienia 

firmy. To wielkie szczęście, że cały czas mogę pra-
cować z tymi samymi pracownikami. W sezonie let-

nim zatrudniamy również młode osoby, które chcą 
zarobić na wakacje bądź studia.

W czym tkwi tajemnica smaku pierogów 
– ciasto, farsz czy jeszcze coś innego jest 
przyczyną tego, że jedne pierogi smakują 
bardziej a inne mniej?
Myślę, że każdy aspekt ma znaczenie, ale naj-

ważniejszy jest dobry produkt do ich wytworze-
nia. Zawsze podkreślam, że danie nigdy nie będzie 

lepsze od produktu, z którego jest zrobione. Dlatego po-
stawiłem na świetnych lokalnych dostawców, nie 

kupuję w dużych koncernach. Mąkę przykładowo 
kupuję w małym młynie Przybrodzin. Wiem, że 
jest ona tam wolna od całego szeregu chemicz-
nych dodatków. Mam też świetnych dostawców 
ekologicznych jajek, warzyw, wołowiny, drobiu. 
Myślę, że te składniki plus serce i zdolne dłonie 

Pań kucharek to nasza cała tajemnica.

Macie pierogi, które trudno spotkać gdzie indziej?
Tak. Mamy kilka autorskich pozycji, które odbiegają 

od tradycyjnych smaków, na przykład pierogi z dorszem 

i bryndzą owczą, pierogi z kaszą jaglaną i borowikami, pie-
rogi z dynią i orzechami włoskimi, pierogi z serem i miętą. Te 
ostatnie pamiętam jak robiła moja babcia, gdy byłem mały.

W menu naliczyłem 20 rodzajów pierogów wytrawnych 
i na słodko, do tego leniwe, pielmieni, kołduny... Gdyby 
miał Pan ułożyć ranking popularności, to jakie pierogi 
znalazłyby się w pierwszej trójce?
Zdecydowanie te najbardziej tradycyjne czyli z mięsem 
i borowikami, kapustą i borowikami, i z serem, a latem 
z jagodami.

A na deser co Pan poleca?
Pierogi z owocami. Mamy pierogi z jagodami polane miodem 
spadziowym, z truskawkami, malinami, śliwką. Ulubionym 
deserem niektórych gości są również pierogi z serem pod-
smażone na złoto i polane konfiturą malinową. To pomysł 
żony mojego przyjaciela, która miała taki kaprys będąc w cią-
ży. Akurat ten kaprys okazał się bardzo dobry w smaku.

Lokal jest kameralny, ma kilka stolików, w sezonie działa 
ogródek – można zrobić u Was prywatne przyjęcie czy 
unikacie takich imprez?
Robimy małe imprezy, ale staramy się, aby chociaż część 
stolików pozostała wolna. Wolimy nie zamykać całej sali 
(czasem są wyjątki np. komunie), bo wiem, że goście, któ-
rzy specjalnie przyjechali na pierogi, a nie przeczytali 
informacji na stronie internetowej, że pierogarnia będzie 
nieczynna, są potem bardzo rozczarowani.

Na tle innych restauracji wyróżniacie się też napojami 
– kwas chlebowy, sok z buraka, naturalne soki z owoców, 
a z alkoholi wybór miodów pitnych... Skąd taki wybór?
Są to również produkty od miejscowych dostawców. Kwas 
chlebowy i sok z buraka kupuję od producenta z Łasku. Są 
naprawdę świetne, same naturalne składniki, bez chemii. 
Miody pitne kupuję z Pasieki Jaros Tomaszów Mazowiecki. 
Szkoda, że my Polacy nie potrafimy docenić tego naszego na-
rodowego trunku.

Można u Was zamówić usługę cateringową?
Tak. Obsłużyliśmy już wiele takich uroczystości i mamy 
zamówienia na następne.

Nie lepiej byłoby otworzyć lokal w Łodzi – więcej ludzi 
i więcej potencjalnych klientów...
Pomysł zrodził się w głowie mamy. Zawsze marzyła o piero-
garni, a los tak chciał, że jej marzenie się spełniło. Udało nam 
się kupić działkę naprzeciwko domu, w którym mieszkamy 
przy drodze krajowej Łódź – Poznań, co bez wątpienia wpły-
wa też na to, że mamy dużo gości. No i jest jeszcze jeden wielki 
plus – mam blisko do pracy.

Jest Pan restauratorem w pierwszym pokoleniu, czy to 
tradycja rodzinna?
Jestem restauratorem w pierwszym pokoleniu. Porwałem 
się na coś, o czym nie za bardzo miałem pojęcie. Co praw-
da ukończyłem szkołę o profilu gastronomicznym, a bab-
cia pracowała jako kucharka, ale restauracji nigdy nie po-
siadaliśmy. Dlatego początki były ciężkie, siostra pomogła 
finansowo w budowie obiektu, żona przez pierwsze pół 
roku po otworzeniu pierogarni utrzymywała mnie, mama 
sama lepiła pierogi, a tata wędził boczek. Zresztą robi to 
do dziś, z czego się cieszę, bo mam wyjątkowy produkt, 
który wykorzystuję do kraszenia pierogów. Daliśmy radę 
i dalej się rozwijamy.

Zauważyłem zdjęcia rzeźb na ścianach...
To niezwykłe dzieła mojej siostry artystki Małgorzaty 
Cho dakowskiej. Zaklęte w  brązie pozy zdają się ożywać 
na oczach podziwiającej je osoby za sprawą wody wypływa-
jącej z różnych części posągów. Powstałe z brązu i drewna 
rzeźby imitują ruch prawdziwego człowieka, co jest wręcz 
magiczne. Każda z  nich tworzy wokół siebie niesamowitą 
atmosferę, w której można się nawet zatracić. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Paweł Keler

Poddębice, ul. Parzęczewska 2,
tel. 721 197 272
www.zlotejablko.pl
facebook.com/Pierogarnia-Złote-Jabłko-1384366361812008/
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...życie zaczyna się o 8.00 pysznymi śniadaniami. Śniadanie FIT, konkretne 
w typie śniadania angielskiego, gofry w różnych wersjach, albo śniadanie na dro-
gę! Dla każdego coś się znajdzie. Jeśli masz trochę czasu, możesz zjeść na miejscu 
popijając aromatyczną kawą, nie masz czasu, bo gnasz do pracy zabierzesz śnia-
danie na wynos. W weekendy Szpulka daje się wyspać – serwuje śniadania przez 
cały dzień. 

...w porze obiadowej oczywiście lunche. Tu Szpulka potrafi zaszaleć… nie moż-
na ich „przyłapać” na powtórzeniu menu. Jednego dnia zjemy krem z buraka 
z jajkiem i ziemniakami oraz pieczone udko kurze z ryżem i zielonymi warzywa-
mi, a następnego np. domową pomidorową, karkówkę z pieczonym ziemniakiem 
z gzikiem i surówką colesław. A jak komuś będzie mało zawsze może poprawić 
sobie humor czymś …na słodko. A w ofercie znajdziemy takie smakołyki jak: mus 
z czekolady z owocami, cream brulle i codziennie inne ciasto, oczywiście wypie-
ku Szpulki!

...oprócz propozycji lunchowych od południa w Szpulce możecie skorzystać z re-
gularnej karty menu.

...menu to jak podróż po świecie! Zjecie tu dania z przeróżnych stron globu!

...klasyka polskiej kuchni, amerykańskie burgery, włoskie pasty, owoce morza, 
musaka, a nawet ramen!

...i pamiętajcie Szpulka to bistro, dania pojawiają się przed Wami w szybkim 
czasie, więc nawet jeśli śpieszycie się na seans do kina, to warto tu zajrzeć!

...czeka na Was także bar, który jest znany ze swoich tzw. szpulek, czyli shotów. 
Możecie je zamówić w wersjach proponowanych w karcie lub zdać się na propozy-
cje barmanów. Szpulka w swojej ofercie posiada również menu koktajlowe, w któ-
rym odnajdziecie klasyczne koktajle, autorskie koktajle i duży wybór napojów 
bezalkoholowych jak: lemoniady, smoothy, ice tea, radlery.

...ważna jest przestrzeń. Jest luźno i niezobowiązująco, jest kolorowo i energe-
tycznie! A z racji niewielkich rozmiarów lokalu (60 metrów kwadratowych) jest 
tu bardzo przytulnie!

...najważniejsi są ludzie. Ekipa Szpulki to najbardziej zgrany gastro zespół jaki 
poznacie kiedykolwiek! Są zawsze uśmiechnięci i radośni, zagadują, dyskutują 
i żartują, a otwarta kuchnia sprzyja wymianie poglądów. I tą dobrą energię czuje 
się już od progu Szpulki.. 

...niezależnie czy wpadacie do Szpulki na drinka ze znajomymi, spotkanie biz-
nesowe, śniadanie, kolacje… zawsze będzie Wam tu dobrze, na tyle, że będziecie 
chcieli wracać! z

Szpulka dla młodych 
w każdym wieku!

Szpulka istnieje już prawie 5 lat! Jest znana z tego, że jako pierwsza 
zaczyna pracę i jako ostatnia „gasi światło” w Manufakturze. Ten 
kolorowy lokal jest idealny dla młodych ludzi w każdym wieku. 

Kuchnia Szpulki jest szybka, prosta i przede wszystkim smaczna. 

w Szpulce:

Łódź, rynek Manufaktury 42 634 24 72
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Szef kuchni: Jakub Hamankiewicz
Menedżer: Katarzyna Kozłowska
Łódź, ul. Piotrkowska 144
tel. 664 454 220
e-mail: info@affogato.pl
www.affogato.pl

O nas: Restauracja mieści się w ścisłym 
centrum miasta, na trzech piętrach na-
rożnej, zabytkowej kamienicy przy 
Piotrkowskiej 144. Szef kuchni wraz 
zespołem stworzył autorską kar-
tę dań łączącą wpływy kuchni 
z całego świata. Możemy zatem 
mieć pewność, że każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Warto wiedzieć, 
że szef kuchni Affogato swoje ostat-
nie szlify zdobywał głównie we Fran-
cji w restauracjach nagradzanych trzykrotnie 
przez Gault & Millau. Ciekawostką może być fakt, że pozytywną 
energią oraz pasją do wina zaraża innych na całe życie, somme-
lier Aleksandra Józefowicz, która chętnie podzieli się swoją wiedzą 
o winach. Za alkohole i koktajle serwowane w Affogato odpowia-
da Damian Socha, najlepszy barman w Łodzi.

Polecane danie: Biodrówka jagnięca serwowana rose, kremowe 
puree z karmelizowanej salsefi i orzecha laskowego, kiszony ko-
per włoski w oleju rzepakowym Świętego Wawrzyńca.

Szef kuchni: Sławomir Kompa
Menedżer: Wojciech Zyner
Łódź, ul. 6 Sierpnia 2/4 
tel. 42 630 36 35 
e-mail: anatewka@anatewka.pl 
www.anatewka.pl

O nas: Łódź to miejsce, w którym kultury 
polska, niemiecka, rosyjska i żydow-
ska zawsze się przenikały i każda 
pozostawiła swoje dziedzictwo 
oraz niezapomnianą atmosferę 
Ziemi Obiecanej. Lokal przy ul. 6 
Sierpnia to nietuzinkowe, przytul-
ne i przyjazne miejsce spotkań. 
Utrzymany jest w konwencji ja-
dalni połączonej z salonem dzien-
nym w stylu lat 20. ubiegłego stulecia.  
Restauracja serwuje tradycyjne dania kuchni 
żydowskiej i współczesnej kuchni Izraela. Niektórymi potrawami 
nawiązuje także do kuchni Wschodu. Menu może sprawić spory 
problem, ponieważ jest długie, a w związku z tym wybór nie 
jest wcale prosty. Samych śledzi na przystawkę jest kilka. Nazwy 
dań brzmią dość zagadkowo, ale kelnerki są w stanie wszystko 
wyjaśnić w niezwykle profesjonalny sposób. 

Polecane danie: Kaczka pieczona Karola Borowieckiego.

Menedżer: Dorota Jeziorek
Łódź, ul. Tymienieckiego 25A 
tel. 881 403 888  
e-mail: restauracja@ceskyfilm.pl 
www.ceskyfilm.pl

O nas: To jedyna w Łodzi restauracja, ser-
wująca czeskie specjały oparte na 
oryginalnych recepturach naszych 
południowych sąsiadów. Poło-
żenie na terenach pofabryczne-
go kompleksu u Scheiblera, jest 
dodatkowym atutem dla osób, 
które poza smaczną kuchnią szu-
kają odpoczynku od miejskiego 
zgiełku. Poza tradycyjnymi czeskimi 
daniami w karcie można znaleźć propo-
zycje kulinarne, które nawiązują do produktów 
sezonowych. Cesky Film to klimatyczny pub – 5 rodzajów becz-
kowego piwa z browaru Cerna Hora oraz niezliczone ilości piw 
butelkowych, podbiją serce niejednego miłośnika złotego trunku. 
Nie tylko kuchnią i piwem Cesky Film stoi. Restaurację tworzy też 
wyjątkowa załoga i wystrój, który gości przenosi wprost do Czech. 

Polecane danie: Udziec wołowy, sos śmietanowo-warzywny, 
knedliki, zasmażana kapusta..

Affogato

Anatewka Cesky Film

Szanowni Państwo
Już po raz piąty celebrowaliśmy w Łodzi Goût de 
France/Good France. Wydarzenie to organizowane na 
całym świecie pierwszego dnia wiosny promuje zna-
komitą kuchnię francuską i jest okazją do spotkania 
dla tych, którym francuskie dziedzictwo sztuki kuli-
narnej jest nieobce i chcą je lepiej poznać. 

W Łodzi – aż 11 restauracji pochwaliło się swoim 
kunsztem kulinarnym. Bardzo dziękuję wszystkim 
restauratorom za udział i zaangażowanie. Na stro-
nach magazynu LIFE IN. Łódzkie prezentujemy całą 
„jedenastkę”.

Specjalne podziękowania kieruję do Magdaleny Fo-
hue, dyrektor Novotel Łódź-Centrum, Krzysztofa No-
wackiego, szefa kuchni oraz Michała Balda, somelliera 
z firmy M&P, którzy od wielu lat towarzy szą mi w pro-
pagowaniu francuskiej kultury i są wier nym partne-
rem Goût de France i Beaujolais Nouveau. 

Alicja Bień
Konsul Honorowy Francji w Łodzi

Szef kuchni: Bartłomiej Pagacz
Łódź, ul. Księży Młyn 16
tel. +880 832 509 
e-mail: fatamorganalodz@gmail.com 
facebook.com/fatamorganalodz/ 

O nas: Wspaniała atmosfera i wyśmienite 
smaki – tak można ocenić Fatamorga-
nę w telegraficznym skrócie. A dla 
łaknących szczegółów, najważ-
niejsze powody, by odwiedzić 
Fatamorganę to: ciekawa i często 
zmieniająca się karta, łącząca 
w sobie elementy kuchni fran-
cuskiej, smaki sezonowe, a nawet 
akcenty typowo łódzkie. Karta jest 
zawsze krótka, ale dopracowana, co 
bardzo ułatwia wybór. Poza tym restauracja 
oferuje smaczne i codziennie zmieniające się lunche (nie zdarzy-
ło się, by któraś propozycja się powtórzyła). Warto wiedzieć, że 
ze względu na swoją lokalizację, Fatamorgana przyczynia się do 
rewitalizacji Księżego Młyna i promuje tę część Łodzi wśród go-
ści z innych miast i krajów. 

Polecane danie: Chrupiąca noga z perliczki, wcześniej konfito-
wana, baba ziemniaczana z boczkiem, pappardelle z ogórka, 
espuma o smaku mizerii.

Szef kuchni: Arkadiusz Kozłowski 
Menedżer: Andrzej Sieczkowski
Łódź, ul. Sienkiewicza 61a (wejście od Pasażu Schillera)
tel. 666 899 323  
kontakt@lokal-lodz.com 
www.lokal-lodz.com

O nas: To jedno z prestiżowych miejsc na 
mapie gastronomicznej Łodzi. Od pra-
wie 4 lat restauracja, klub muzyczny, 
galeria, przyciągają kolejne rzesze 
fanów. To miejsce, w którym zna-
komite jedzenie miksuje się z wie-
czorną winylową potańcówką 
w stylu techno, muzyką na żywo 
czy porannym awangardowym 
śniadaniem z gośćmi z najwyżej kul-
turalnej półki – Andrzejem Sapkowskim, 
Kingą Preis, Joanną Rajkowską. W restauracji 
serwuje się potrawy kuchni polskiej ze świeżych produktów, in-
spirowane Łodzią dawną i współczesną. Corocznie Lokal jest na-
gradzany i punktowany za wysoką jakość czapeczką kucharską 
francuskiego przewodnika Gault & Millau (2016, 2017, 2018). 

Polecane danie: Falafele z kaszy bulgur i ciecierzycy z konfiturą 
z czerwonej cebuli, wegańskim majonezem i gniecionym ogór-
kiem zielonym z chilli.

Szef kuchni: Krzysztof Nowacki 
Menedżer: Magdalena Fohue
Łódź, al. Piłsudskiego 11a 
tel. +48 42 254 39 07
e-mail: h7830-sb@accor.com
www.accorhotels.com/pl

O nas: Doskonałe miejsce odpoczynku 
i spotkań, zarówno towarzyskich, jak 
i biznesowych. Kuchnia serwuje lekkie 
i zdrowe potrawy, w których łączą 
się smaki różnych zakątków świata. 
Można tu znaleźć potrawy ekolo-
giczne, bezglutenowe i wegeta-
riańskie. W ramach prowadzonej 
polityki „zero waste”, restauracja 
ogranicza marnowanie żywności. Uży-
wane produkty pochodzą od sprawdzo-
nych producentów i spełniają ściśle określone 
normy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób uczulonych na 
niektóre potrawy, przy każdym daniu wypisywane są ich składniki. 
Według oceny gości, serwowany w restauracji żurek jest praw-
dopodobnie najlepszy w Łodzi, a być może i w Polsce. 

Polecane danie: Wędzony sum, carpacio z karmelizowanego 
buraka, sałatka z avokado i grapejfruita, limonki z pikantnym ma-
jonezem o smaku buraka.

Szef kuchni: Kamil Maćkowski
Menedżer: Adam Kopczyński
Łódź, ul. Piłsudskiego 14
tel. +509 809 558, 603 509 793
e-mail: kontakt@farinabianco.pl 
www.farinabianco.pl 

O nas: Restauracja proponuje głównie eu-
ropejskie smaki. Sporą część menu zaj-
mują tradycyjne włoskie potrawy, 
w których ważną rolę odgrywa 
mąka – pizza i pasty. Szef kuchni 
poleca pasty, do których maka-
ron wykonywany jest ręcznie na 
miejscu. Ze względu na zróżnico-
wane menu, restauracja cieszy się 
popularnością jako miejsce rodzin-
nych spotkań – dorośli mogą tu wybrać 
ulubione potrawy, a na dzieci czekają ulubione 
makarony i pizza. Dobrą zabawą może być samodzielnie przy-
gotowanie pizzy przez dziecko. Restauracja ma do zaoferowania 
wiele sal o różnym charakterze i stylu. Dodatkowym atutem Fari-
na Bianco jest doskonałe położenie w samym centrum Łodzi oraz 
organizacja oryginalnych eventów, jak „Kolacje w Ciemności”, czy 
„Magiczne Wieczory” z pokazami znanych polskich iluzjonistów.

Polecane danie: Makaron Frutti di Mare z czarnym tagliatelle w sosie 
pomidorowym z krewetkami, kalmarem, ośmiorniczkami i mulami.

Fatamorgana

Lokal Novo Square Lounge Bar

Farina Bianco
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Szef kuchni: Michał Warych
Menedżer: Bartosz Mysłowski
Łódź, ul. Piotrkowska 97
tel. 42 630 65 73, 604 192 209
e-mail: biuro@97.com.pl
www.97.com.pl

O nas: To charakterystyczne miejsce na 
kulinarnej mapie Łodzi. Od ponad 
25 lat łączy w sobie restaurację, 
pub, klub muzyczny i niezwykle 
oryginalne sale jadalne, które 
zaprojektował Marek Janiak 
i Wojciech Saloni. To właśnie oni 
nadali temu miejscu charaktery-
styczny styl retro, łączący z powo-
dzeniem metal, szkło i drewno. Ser-
wowane dania inspirowane są polską 
tradycją kulinarną. W stałym menu restau-
racji znalazły się m.in. tatar z wołowiny lub świeżego łososia, 
kotlety jagnięce, wątróbka cielęca oraz wyrabiane na miejscu 
pierogi w wielu smakach. Restauracja dba o najwyższą jakość 
produktów i jest członkiem międzynarodowej organizacji Slow 
Food Polska, promującej lokalność, sezonowość, rękodzieło 
kulinarne i wytwórców takiej właśnie żywności.

Polecane danie: Kaczka pieczona nacierana majerankiem, sos 
malinowy, jabłka z żurawiną.

Piotrkowska Klub 97

Szef kuchni: Paweł Pyra 
Menedżer: Dariusz Sojka
Łódź, ul. Narutowicza 48
tel. 42 253-80-39, 723-123-130  
e-mail: biuro@qualerestaurant.pl 
www.qualerestaurant.pl 

O nas: Quale Restaurant to miejsce dla 
ludzi ceniących jakość i smak, to 
unikalne doświadczenie doce-
nione przez prestiżowe prze-
wodniki Gault & Millau, World 
Luxury Restaurant Awards 
oraz 100Best Restaurant in Po-
land. Inspirowany epoką lat 20. 
wystrój trzech kameralnych sal 
restauracyjnych połączono z no-
woczesną kuchnią, cocktail-barem 
i whisky barem, a profesjonalna obsługa 
i nastrojowa muzyka tworzą całość zdolną poruszyć wszyst-
kie zmysły. W zakresie menu Quale stawia na kreatywność, 
a inspiracje czerpie z tradycyjnej kuchni polskiej z elemen-
tami kuchni francuskiej, przedstawiając je w nowoczesnym 
autorskim wydaniu.

Polecane danie: Schab z prosiaczka, krokiet ziemniaczany z twa-
rogiem i boczkiem, młoda marchew, puree z jabłka i palonego 
masła & demi-glace.

Quale Restaurant 

Szef kuchni: Antoine Lopez
Menedżer: Barbara Łukomska
Łódź, ul. Piotrkowska 120
tel. 42 207 32 03, 733 77 33 25
e-mail: gastronomia@cinemahotel.pl
www.cinemahotel.pl/restauracja

O nas: Mistrz Antoine Lopez, zanim osiadł 
na stałe w Łodzi, spędził 20 lat w po-
dróżach po świecie, zdobywając 
doświadczenie w najlepszych 
restauracjach, między innymi 
w Paryżu, Genewie, Japonii 
i na Karaibach. Wędrówki po 
kulinarnych zakątkach świa-
ta i francuska uczelnia gastro-
nomiczna w Poitiers, sprawiły, że 
w menu znaleźć można dania kuchni 
japońskiej, francuskiej, belgijskiej, włoskiej 
a także łódzkiej kuchni regionalnej. Główna sala restauracyjna 
Galeria z otwartą kuchnią ma styl paryskiej braserii z popu-
larnym menu i dobrym winem. Goście siedzący na sali mogą 
obserwować jak pracują kucharze i jak przygotowywany jest 
posiłek. Dodatkowe atrakcje to muzyka na żywo w piątkowe 
wieczory i środy z filmem.

Polecane danie: Goleń jagnięca z białą fasolą, pesto i ratatouille.

Szef kuchni: Szymon Stach
Łódź, ul. Stary Rynek 2 
tel. 731 620 042, 791 620 041, 781 620 040 
e-mail: restauracja@staryrynek2.pl
www.staryrynek2.pl 

O nas: To ciepłe miejsce w sercu Łodzi, 
w którym można znaleźć przestrzeń 
do celebrowania wyjątkowych 
uroczystości, jak i niezobowiązu-
jących spotkań. Wyjątkowość 
miejsca zapewnia klimatyczne 
wnętrze, inspirowane czasem 
przedwojennym. Kuchnia w Sta-
rym Rynku 2, podobnie jak kuchnia 
dwudziestolecia międzywojennego 
jest zróżnicowana i eklektyczna – łączy 
się w niej polska tradycja wyrosła na grun-
cie szlacheckim z elementami kuchni kresowej, francuską nutą 
i kuchnią żydowską. Pomysły na wiele proponowanych dań 
zaczerpnięto z lokalnych tradycji wielokulturowej Łodzi. Do przy-
gotowania potraw wykorzystywane są rodzime, sezonowe pro-
dukty, co sprawia, że menu zmienia się wraz z porą roku. 

Polecane danie: Filet z jesiotra gotowany w soku z kiszonej ka-
pusty, krem szczawiowy, puree ziemniaczane, jajko w koszulce.

Stare Kino by Antoine Lopez Stary Rynek 2
Na drugie urodziny LIFE IN. Łódzkie postanowiłam przygotować 
wyjątkową odsłonę projektu „Wyraź siebie wizerunkiem”. Przed 
nami piękny, kwitnący miesiąc maj, a wraz z nim Dzień Matki. 

Zostało napisanych wiele ujmujących wierszy, wyśpie-
wano ogrom wzruszających piosenek, narysowano mi-
liony laurek dla Mam. My dałyśmy naszym bohaterkom 
wspólne chwile ze swoimi córkami, radosne momenty 
w przymierzalni, kiedy powstawały stylizacje, ciepłe roz-
mowy w trakcie makijażu i pełne uśmiechu, czułości oraz 
bliskości minuty przed obiektywem. Wzruszające spoj-
rzenia, dotyk dłoni, czuły gest Matki i Córki uchwycone 
w kadrze. Jak powiedziały nam nasze bohaterki – były to 
niezapomniane i bezcenne chwile, w tak bardzo zabiega-
nym i materialnym obecnie życiu. 

17 maja 2019 o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie 
z naszymi Bohaterkami. Od tego dnia będzie można 

podziwiać w przestrzeni dla Kobiet – T Point Concept 
Store całą galerię zdjęć z sesji fotograficznej. 

Nasze bohaterki: mama Małgosia z córką, mama 
Sonia z córeczką, mama Małgorzata z córkami oraz 
mama Grażyna z córką.

Stylizacje: Adriana Jabłońska – trener wizerunku, 
właściciel T Point Concept Store Łódź; wizaż: Małgo-
rzata Stępczyńska (Malu Malu Małgorzata Stępczyń-
ska); w  obiektywie: Beata Oleksiewicz (Foty Beaty); 
za pomoc w realizacji sesji podziękowania dla: Cham-
pion rowery Ksawerów k/Łodzi oraz Tubajka – ka-
wiarnia w parku. z

Pełną fotorelację z projektu „Wyraź siebie wizerunkiem” można 
zobaczyć na t-point.com.pl, a zgłoszenia (w tym także specjalnie 
dedykowanego na Dzień Matki.) przyjmujemy pod adresem 
mailowym adriana.jablonska@t-point.com.pl

Matki 
i córki

Patronat LIFE IN. Łódzkie
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LIFE IN. Łódzkie: Kilka lat 
temu samochody elektryczne 
stanowiły ciekawostkę, teraz 
można coraz częściej je spotkać 
na naszych drogach, co się 
zmieniło?
Paweł Maciejczyk: Zmieniła się 
technologia, dostępność modeli 
i wybór. Teraz możemy już pro-
dukować samochody bardziej wy-
dajne z większymi zasięgami, nie 
zatracając przy tym dotychczaso-
wej stylistyki charakterystycznej dla naszych aut. Wcześniej 
baterie zajmowały dużą część samochodu, teraz nie ma już 
takiej potrzeby. e-tron, pierwszy w pełni elektryczny, ma-
sowo produkowany model Audi, to pełnowymiarowy SUV 
z ciekawą dynamiką, sylwetką i dużym bagażnikiem

Nie tylko technologia jest ważna, chyba także aspekt 
ekologiczny?
Paweł Maciejczyk: To prawda. Zmieniają się przepisy, 
w wielu miastach powstają strefy z zakazem wjazdu dla 
samochodów spalinowych, pojawiają się za to różne udo-
godnienia, chociażby w aspekcie finansowym, dla posia-
daczy aut elektrycznych. Także koncerny samochodowe 
zdają sobie sprawę, że samochody napędzane elektrycz-
nie to wcale nie tak odległa przyszłości. W niektórych kra-
jach zmiana ta następuje bardzo szybko.

A my łodzianie gotowi jesteśmy, by przesiąść się do aut 
elektrycznych?
Paweł Maciejczyk: Myślę, że nasza świadomość dotyczą-
ca korzyści wynikających z użytkowania samochodów 
elektrycznych z roku na rok jest coraz większa. Jestem 
przekonany, że na przestrzeni kilku najbliższych lat, 
sprzedaż aut elektrycznych w Polsce dynamicznie ruszy. 
Dzisiaj powstrzymuje nas brak odpowiedniej infrastruk-
tury do ładowania aut.

Czy koncerny motoryzacyjne zamierzają jakoś wspomóc 
rozwój infrastruktury?
Paweł Maciejczyk: W ramach programu IONITY, który 
zakłada budowę sieci szybkich ładowarek w całej Europie, 
uczestniczyć będą wszyscy czołowi producenci europej-
skich marek samochodowych. Do 2023 roku tylko w Niem-
czech ma być dostępnych 14 tysięcy takich ładowarek. Mają 
one stanąć przy autostradach i przy głównych szlakach 

Audi e-tron czyli 400 kilometrów 
na jednym ładowaniu

O najnowszym modelu Audi, elektrycznym e-tronie i o tym, jak szybko samochody 
elektryczne podbiją nasz rynek rozmawiamy z Pawłem Maciejczykiem, kierownikiem 
sprzedaży i Gero Albers, specjalistą ds. sprzedaży Audi e-tron w Audi Centrum Łódź.

transportowych, w odległości około 120 kilometrów jedna 
od drugiej. Dla Polski jeszcze nie mamy takich danych.

Czy koncern pracuje już nad kolejnymi modelami 
elektrycznymi?
Paweł Maciejczyk: Do 2023 roku czyli w niecałe cztery 
lat, w naszej ofercie pojawi się 11 modeli elektrycznych. 
Będzie to jedna trzecia całego portfolio Audi. To wyraźnie 
pokazuje w jakim kierunku zmierza Audi.

Czy w miarę pojawiania się kolejnych modeli 
samochodów elektrycznych ich cena też będzie się 
zmieniać?
Paweł Maciejczyk: Cena zależy od wielu czynników. 
Wprowadzanie nowinek technologicznych zawsze pod-
nosi cenę samochodu, ale później ich produkcja staje się 
bardziej masowa i wtedy ceny zaczynają spadać. Jednak 
w przypadku Audi, marki luksusowej, cena nie jest pod-
stawowym kryterium zakupu auta.

Jednak skoro o cenie mowa, to zapytam o e-trona, który 
niebawem pojawi się w salonach Audi w Łodzi?
Gero Albers: W przypadku tego auta ceny zaczynają się 
od 343 tysięcy złotych, czyli są porównywalne chociażby 
do mocniejszych wersji Audi Q7.

Co dostajemy w zmian?
Gero Albers: Lista jest bardzo 
długa. Audi e-tron to  pierwszy 
w  pełni elektryczny samochód 
spod znaku czterech pierścieni. 
Potężnie zbudowany sporto-
wy SUV umiejętnie łączy dużą 
przestrzeń, w tym 660 litrowy 
bagażnik, z  komfortem samo-
chodu luksusowego. Elektryczna 
mobilność to niejedyny jego tech-
nologiczny atut. Mamy w nim 
do dyspozycji dziesiątki zaawansowanych systemów zwięk-
szających komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy. Wirtu-
alne lusterka zewnętrzne przekazują obraz bezpośrednio 
do wnętrza samochodu, a usługi Audi connect zapewniają 
jeszcze sprawniejsze podróżowanie.

Auto może jechać z prędkością 200 kilometrów na 
godzinę, a do setki rozpędza się w niecałe 6 sekund. To 
imponujące wskaźniki jak na samochód elektryczny.

Gero Albers: Zgadza się, ale nie ma co się dziwić. Za napęd 
e-trona odpowiadają dwa silniki o łącznej mocy 408 KM, 
które jednocześnie dają napęd na cztery koła. Imponujący 
jest też moment obrotowy wynoszący 664 Nm. Audi e-tron 
nie poddaje się tradycyjnym ograniczeniom samochodów 
elektrycznych. Dwa elektryczne silniki, z przodu i z tyłu, 
dają moc na poziomie nawet 300 kW, rozpędzając tego 
pełnowymiarowego SUV-a do setki w niespełna 6 sekund. 
W odróżnieniu od tradycyjnych jednostek silników spa-
linowych w Audi e-tron maksymalny moment obrotowy 
jest dostępny od razu, co zapewnia wyjątkowe wrażenia 
już przy ruszaniu.

Ile kilometrów będzie można przejechać e-tronem bez 
ładowania?
Gero Albers: Bateria o pojemności 95 kWh ma zapewnić 
400 km zasięgu. Przy użyciu 150-kilowatowej ładowarki 
na prąd stały, baterię można naładować w ciągu 30 minut.

Gdzie w samochodzie znajdują się baterie i czy proces 
ładowania jest skomplikowany?
Gero Albers: Bateria jest umieszczona na płycie podłogo-
wej. Dzięki temu osiągnięto efekt, że podczas jazdy samo-
chód zachowuje się bardzo stabilnie. A samo ładowanie 
jest bardzo proste, wystarczy podjechać na stację szybkie-
go ładowania i podłączyć auto specjalnym przewodem do 
stacji dokującej.

W domu też będzie można załadować baterie?
Gero Albers: Oczywiście, przede wszystkim. Standardowo, 
mobilny system ładowania może być użyty na dwa sposoby: 
można go podłączyć do gniazdka domowego 230V – wtedy 
ładowanie będzie miało moc 2,3 kW i potrwa kilkanaście 

godzin. Natomiast po podłączeniu do trójfazowego gniazda 
400V, ładowanie osiąga moc 11 kW. W tym drugim przypad-
ku akumulator naładuje się w pełni po ośmiu i pół godzinach.

Jakie jeszcze nowinki spotkają nas w e-tronie?
Gero Albers: Audi opracowało system pedału przyspie-
szenia, dający możliwość przyspieszania i hamowania 
bez użycia hamulców. Warto też wspomnieć o pneuma-
tycznym zawieszeniu.

A co z kosztem serwisowania?
Gero Albers: e-tron jest mało wymagający w zakresie ser-
wisowania i obowiązkowych przeglądów. Nie trzeba w nim 
wymieniać oleju ani filtrów. Od czasu do czasu trzeba będzie 
tylko odczytać parametry techniczne i sprawdzić, czy wszyst-
kie są w normie. Oczywiście samochód elektryczny też się 
serwisuje. W jego przypadku kluczowe są płyny chłodniczy 
i hamulcowy, które co dwa lata trzeba będzie wymienić.

I na koniec warto wiedzieć, jak przedstawiają się koszty 
codziennej eksploatacji.
Gero Albers: Będą o około 60 procent tańsze od jazdy 
dieslem czy samochodem na benzynę. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler, Audi

ul. Niciarniana 51/53 al. Bartoszewskiego 13
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LIFE IN. Łódzkie: Wraz z wersjami „i” BMW wkroczył 
w nową erę motoryzacji. Czy samochody elektryczne 
szybko wyprą z rynku te napędzane tradycyjnie?
Tomasz Tłokiński: To nie kwestia „czy” lecz „kiedy”, bo 
przyszłość motoryzacji jest elektryczna. Firmy motoryza-
cyjne wiedzą o tym i, choć to przyszłość, już dziś proponują 
swoim klientom wyjątkowe auta na baterie. Na targach Auto 
China 2018 BMW zaprezentował studyjny model pierwsze-
go pojazdu SAV – BMW Concept iX3. Auto jest wyposażone 
w technologię BMW eDrive piątej generacji oraz wydajny 
akumulator o mocy ponad 70 kWh. Przyszły model seryjny 
oferuje codzienny zasięg ponad 400 km z czasem ładowania 
poniżej 30 minut. Jazda elektrycznym autem będzie na no-
wym poziomie – bez uszczerbku dla funkcjonalności i kom-
fortu. Innym wizjonerskim rozwiązaniem na przyszłość 
jest BMW i Vision Dynamics. Ten model pokazuje mobilność 
elektryczną w dynamicznym, praktycznym wykonaniu. Za-
sięg 600 km, prędkość maksymalna ponad 200 km/h i przy-
spieszenie 0-100 km/h w cztery sekundy sprawiają, że jazda 
BMW i Visions Dynamics daje ogromną radość. To czterod-
rzwiowe Gran Coupé wpisuje się pomiędzy i3 a i8.

BMW i3, to pierwsze zaprojektowane całkowicie 
z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju auto – od 
produkcji, poprzez eksploatację, na recyklingu kończąc. 
Auto tylko dla świadomych?
Tomasz Tłokiński: Ekologia w pojazdach to nie tylko 
bezemisyjna jazda. BMW zaprezentowało światu zupełnie 
nowe podejście do tematu. Na zrównoważony rozwój 

wpływają cztery czynniki. Po pierwsze, przy produkcji sa-
mochodu wykorzystywana jest energia uzyskana ze źródeł 
odnawialnych. Po drugie, ponad 90 procent materiałów 
wykorzystanych w samochodzie nadaje się do recyklingu. 
Co więcej w procesie recyklingu można powtórnie wyko-
rzystywać moduły akumulatorowe. Po trzecie, materiały 
BMW i3 wytworzono z surowców odnawialnych, co pozwa-
la chronić zasoby naturalne i zastępuje tworzywa sztuczne. 
No i po czwarte, radość z jazdy BMW i3 to również radość 
dla otoczenia. Auto podczas jazdy nie emituje spalin i jest 
bardzo ciche, krótko mówiąc sprzyja środowisku.

Jakie są koszty eksploatacji BMW i3 w porównaniu 
do modeli z silnikami spalinowymi, ile kilometrów 
przejedziemy na jednym ładowaniu i jakie korzyści 
będziemy mieli z tego, że przesiądziemy się do auta 
elektrycznego?
Tomasz Tłokiński: Przejechanie samochodem elektrycz-
nym 100 km to wydatek niecałych 15 zł. Nie ma samocho-
du z silnikiem spalinowym, którym możemy pokonać 
taką odległość za tak niską cenę. Warto dodać, że dostępne 
w naszym salonie BMW i3 pokonuje trasę 130 km za nie-
całe 10 zł. Dodatkowo samochody elektryczne odzyskują 
prąd podczas hamowania. Zdjęcie nogi z gazu powoduje, 
że energia kinetyczna zmienia się na elektryczną, a dzięki 
temu możliwe jest ładowanie akumulatora. A zatem dzię-
ki umiejętnej jeździe można zwiększyć zasięg auta. Silni-
ki elektryczne są też prostsze w konstrukcji od tradycyj-
nych, a co za tym idzie ryzyko awarii jest o wiele mniejsze. 

Elektrycznym BMW po Łodzi
BMW Tłokiński i korporacja Taxi „400 400” porozumieli się w zakresie 

wykorzystania samochodów elektrycznych w roli taksówek. O zaletach 
elektrycznych samochodów oraz korzyściach z podróżowania po Łodzi 

„zielonymi taksówkami” opowiadają Tomasz Tłokiński, właściciel salonu BMW 
Tłokiński w Łodzi oraz Piotr Kiejnik, wiceprezes MPT Taxi 800-400-400.

Tak więc BMW i3 oraz i8 to coś więcej niż tylko samochód. 
To dowód na to, że zrównoważony rozwój i radość z jady 
mogą się doskonale uzupełniać.

Skąd pomysł, żeby korporację taxi wyposażyć 
w elektryczne taksówki?
Piotr Kiejnik: Dziś jeżdżenie dieslem czy tankowanie kiep-
skiej benzyny do taksówki jest passe. Wielu kierowców tak-
sówek już przesiadło się na auta hybrydowe i myślą o samo-
chodach elektrycznych. To jest przyszłość. A skąd pomysł? 
Chcemy sprawdzić jak samochody elektryczne będą się spi-
sywały w roli taksówek. Dzięki współpracy z BMW Tłokiń-
ski możemy zacząć wozić łodzian elektrycznymi BMW i3. 
Na razie przetestujemy dwa samochody, a jak się sprawdzą, 
to będziemy się zastanawiać nad większą ilością. Na razie 
jednak za naszymi chęciami nie nadąża infrastruktura. Na 
przykład w Łodzi jest tylko sześć ładowarek do samochodów 
elektrycznych, ale nie ma ani jednej szybkiej. Żeby załado-
wać akumulatory trzeba zostawić auto na jakieś 14 godzin.

Wyobraźmy sobie, że mamy infrastrukturę. Co wtedy?
Piotr Kiejnik: Wtedy coraz więcej osób zacznie myśleć 
o samochodach elektrycznych na poważnie i przestaną 
je traktować jak ciekawostkę. Muszę się przyznać, że sam 
od stycznia tego roku testuję BMW i3. Oprócz tego, że auto 
wzbudza spore zainteresowanie innych kierowców to 
z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że do jeżdże-
nia po mieście jest rewelacyjne. A przy okazji jest tanie 
w eksploatacji. Przy tym jazda takim autem powoduje 
zmianę w przyzwyczajeniach. W elektrycznym jeździ się 
łagodnie, używa się mniej hamulca. Kierowca koncentru-
je się na zużyciu prądu, bo wie, że im mniej go zużyje, tym 
więcej przejedzie kilometrów.

Sprawdzi się jako elektryczna taksówka?
Piotr Kiejnik: Pewnie, że się sprawdzi. Teraz wzbudza tyl-
ko ciekawość, więc wykorzystujemy to i promujemy nowe 
technologie. Chcemy pokazać klientom naszej korporacji, 
że samochody elektryczne, to normalne pojazdy, którymi 
da się wygodnie podróżować. Planujemy w Łodzi akcję pro-
mującą „zieloną taksówkę”. Klienci będą mieli możliwość 
wylosowania jednego darmowego przejazdu. Chodzi o to, 
żeby jak najwięcej osób przekonało się do elektrycznych sa-

mochodów. Z kampanią promującą elektryczną taksówkę 
chcemy ruszyć 2 maja. Trzeba też dodać, że wśród naszych 
klientów wyraźnie wzrasta proekologiczna świadomość. 
Współpracujemy z około 280 firmami. Wiele pyta o to ile 
mamy w taborze samochodów hybrydowych i elektrycz-
nych, bo właśnie z takich chcą korzystać.

Kilometr przejechany dieslem czy samochodem 
elektrycznym – co jest tańsze?
Piotr Kiejnik: Wciąż jeszcze taniej jest jeździć dieslem 
dlatego, że elektryczne auta są o wiele droższe. Na przy-
kład słynne londyńskie taksówki w wersji elektrycznej są 
o 50 procent droższe od zwykłej taksówki.

To jak przekonać kierowców do zakupu aut 
elektrycznych?
Piotr Kiejnik: Po pierwsze inwestując w infrastrukturę – 
co kilka kilometrów w mieście i co kilkadziesiąt poza mia-
stem muszą być punkty do szybkiego ładowania akumu-
latorów. W tych miastach, które mają buspasy samochody 
elektryczne powinny mieć możliwość korzystania z nich. 
Warto pomyśleć o tym, żeby znieść VAT na samochody elek-
tryczne, bo wtedy automatycznie spadnie ich cena.

W takim razie kiedy elektryczne auta zaczną na dużą 
skalę zastępować diesle i na benzynę?
Piotr Kiejnik: Myślę, że nastąpi to szybciej niż nam się 
wydaje. Dziś najwięcej samochodów elektrycznych jeździ 
w Norwegii. W ubiegłym roku aż jedną trzecią sprzeda-
nych samochodów stanowiły auta elektryczne. Zakłada 
się, że w roku 2025 na terenie Norwegii aż 80-90 procent 
taksówek będzie na baterie. W Polsce nastąpi to kilka lat 
później, ale nastąpi. Ten proces jest nieodwracalny. z

Rozmawawiali Robert Sakowski i Damian Karwowski
Zdjęcia Paweł Keler

Dealer BMW Tłokiński
Łódź, ul. Aleksandrowska 131c 
tel. 42 655 98 47 
informacja@bmw-tlokinski.pl 
www.bmw-tlokinski.pl
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Jaszpol świętuje 30-lecie!
Firma Jaszpol, jeden z największych autoryzowanych de-
alerów Renault i Dacii obchodzi 30-lecie działalności. Ta 
jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się 
firm motoryzacyjnych na rynku łódzkim, cieszy się dosko-
nałą renomą wśród swoich klientów. Z myślą o nich firma 
przygotowała konkurs, w którym do wygrania jest 10 sa-
mochodów!

Klienci, którzy korzystają z usług firmy Jaszpol naj-
bardziej chwalą sobie przyjazną obsługę i możliwość 
załatwienia swoich wszystkich motoryzacyjnych po-
trzeb w jednym miejscu. Sprzedaż nowych aut mar-
ki Renault i Dacia, to główna oferta firmy. Jednak na 
klientów czekają także inne propozycje: mogą skorzy-
stać z szerokiej oferty samochodów używanych, profe-
sjonalnego doradztwa w zakresie usług finansowych 
i ubezpieczeniowych.

Firma świadczy usługi na najwyższym możliwym 
poziomie w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwa-
rancyjnych samochodów marek Renault i Dacia. W ser-
wisach blacharsko-lakierniczych Jaszpol naprawiane 
są samochody wszystkich marek.

Trochę o historii
– Swoją historię firma Jaszpol zaczęła dokładnie 1 
sierpnia 1989 roku – opowiada Krzysztof Jaroszewicz, 
Prezes Zarządu Jaszpol sp. z o.o. – Powołaliśmy wtedy 
czteroosobową agencję, która przejęła prowadzenie 
serwisu w Polmozbycie przy ulicy Łódzkiej 28 w Zgie-
rzu. Pomimo ogromnego ryzyka i wielu trudności, 
udało nam się przetrwać na rynku i systematycznie 
rozwijać działalność. Przełomowy był dla nas listo-
pad 1992 roku, kiedy podpisaliśmy umowę z Renault 
na dystrybucję samochodów tej marki. Dało nam to 
możliwość wejścia w nowy sektor branży motoryza-
cyjnej i pozwoliło rozwinąć firmę. Wtedy wzbogaci-
liśmy wyposażenie serwisu, przebudowaliśmy budy-
nek i otworzyliśmy salon samochodowy.

Takie były początki. Kilka lat później, w marcu 1998 
roku rozpoczęto budowę drugiego salonu przy ulicy 
Brukowej 2, a w listopadzie przyjęto już pierwszych 
klientów. W 2002 roku zostało otwarte Centrum Ob-

Łódź, ul. Brukowa 2; ul. Przybyszewskiego 176 ; Zgierz, ul. Łódzka 28 
tel. 42 612 12 22
www.renault.jaszpol.pl

sługi Firm, które może obsługiwać sprzedaż flotową 
dla przedsiębiorstw i instytucji, a w czerwcu 2003 
roku oddano do użytku najnowocześniejszą w regio-
nie halę napraw blacharsko-lakierniczych.

Firma ani na chwilę nie zatrzymuje się. W 2012 
roku salon w Zgierzu przeszedł gruntowną moder-
nizację. Na jego ponownym otwarciu gościły tłumy 
mieszkańców Zgierza. Za milowy krok w rozwoju fir-
my trzeba uznać przejęcie konkurencyjnego salonu 
przy ulicy Przybyszewskiego 176, którego firma doko-
nała w kwietniu 2015 roku. Rok później firma Jaszpol 
otworzyła tam zadaszony salon samochodów używa-
nych z zachowaniem standardów marki, co wśród de-
alerów samochodowych nie jest powszechne.

Doceniani i lubiani
Dynamiczny rozwój spowodował, że firma została 
zauważona i doceniona za swoją działalność. W 2013 
roku tygodnik „Auto Świat” uhonorował Jaszpol tytu-
łem Najlepszego Salonu Renault w Polsce pod wzglę-
dem jakości obsługi klienta. Tytuł utrzymano trzy 
lata z rzędu. W 2016 roku redakcja tygodnika ponow-
nie nagrodziła firmę Jaszpol, przyznając prestiżowy 
tytuł „Wzorowego Salonu” w wielkim teście polskich 
salonów. Serwis firmy Jaszpol został także oceniony 
jako najlepszy w grupie Renault.

W 2016 roku Prezes Firmy Jaszpol Krzysztof Jaro-
szewicz został Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego 
w dziewiątej edycji konkursu organizowanego przez 
Polska Press i Łódzką Lożę Business Center Club. 
W ubiegłym roku Firma Jaszpol zdobyła prestiżowy 
tytuł „Przedsiębiorca Roku 2018” wygrywając w kon-
kursie Rajmunda Rembielińskiego, w kategorii śred-
ni przedsiębiorca. z

Z okazji jubileuszu firma Jaszpol przygotowała niespodziankę 
– wielki konkurs, w którym do wygrania jest 10 samochodów 
na rok! Co miesiąc wszyscy mają szansę na główną nagrodę 
– nowe Renault  Megane GrandCoupe na rok oraz 15 podwój-
nych, trzygodzinnych voucherów do Term Uniejów.

– Teraz zostało już tylko 9 Megane GrandCoupe, ponie-
waż jednym z samochodów jeździ już pierwsza osoba, 
która wygrała w konkursie – mówi Beata Cyrulińska, 
kierownik działu marketingu.

– Pierwsza podróż już zaplanowana jadę po żonę 
i synka do Rozprzy. Cieszę się bardzo, że przez rok 
mam do dyspozycji taki świetny samochód, na pewno 
się przyda, prowadzę mały rodzinny biznes. Dziś już 
wiem, że opłacało się wypełnić urodzinowy kupon – 
mówi zadowolony pan Artur.

Warunki konkursu są proste – wystarczy zrobić 
zakupy za minimum 200 złotych brutto. Mogą to być 
zakupy części i akcesoriów samochodowych, wizyta 
w serwisie, zamówienie nowego auta, zakup polisy 
ubezpieczeniowej itp. Później trzeba wypełnić uro-
dzinowy kupon konkursowy dostępny w każdym 
salonie Jaszpol i opisać swoją wymarzoną podróż no-
wym Renault Megane GrandCoupe. Kupony konkur-
sowe czekać będą w każdym salonie Jaszpol: w Łodzi 
przy ulicy Brukowej 2 i Przybyszewskiego 176 oraz 
w Zgierzu, przy ulicy Łódzkiej 28.

W każdy ostatni piątek miesiąca, na podstawie naj-
ciekawszej odpowiedzi, komisja konkursowa wyłoni 
zwycięzcę, który przez rok będzie mógł jeździć no-
wym Renault Megane GrandCoupe. Zabawa potrwa 
do 25 listopada bieżącego roku. z

Wielki urodzinowy konkurs. 
Do wygrania 10 samochodów!

Krzysztof Jaroszewicz (z prawej), prezes firmy Jaszpol wręcza kluczyki panu Arturowi, pierwszemu zwycięzcy w konkursie
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LIFE IN. Łódzkie: Zacznijmy od tego, czy jazda na rowerze 
to dobry i zdrowy sport dla całej rodziny?
Marcin Poper: Zdecydowanie tak, jazda na rowerze jest 
świetnym sportem rodzinnym. Pozwala na wspólne spę-
dzenie czasu na świeżym powietrzu i wysiłek dostosowa-
ny do możliwości każdego z uczestników takich wypraw. 
Dzięki rodzinnemu spędzaniu czasu na rowerze, dorośli 
mogą się zrelaksować, a dzieci dać upust energii i ode-
rwać od komputerów.

Jak już ustaliliśmy, że rower przydałby się każdemu z nas, 
to jak wybrać ten właściwy?
Warto określić, gdzie i  w  jakim celu będziemy nim po-
dróżować. Do  jazdy do  pracy raczej nie  polecam roweru 
górskiego, dobrze sprawdzi się za  to  rower miejski, jak 
również rower trekkingowy z  kołami o  średnicy 28  cali, 
który  przy okazji wykorzystamy na  wypady za  miasto. 
Zbliżony do niego jest rower crossowy, który zresztą uważa 
się za najbardziej uniwersalny. Do jazdy wyłącznie po as-
falcie najlepszy będzie rower szosowy, z cienkimi oponami. 
Przed zakupem wybranego modelu warto go wypróbować.

Marki, które można spotkać u Państwa to przede 
wszystkim TREK, Diamant, MAXIM. Co je wyróżnia?

Dominującą marką w naszym sklepie jest Trek, produ-
cent rowerów z najwyższej półki. Trek jest marką koja-
rzoną z bardzo zaawansowanymi ramami, innowacyjno-
ścią i dbałością o obsługę klienta. W gamie ich produktów 
znajdziemy zarówno rowery rekreacyjne, jak również 
topowe rowery dla zawodowców. Kolejną marką jest kul-
towy Diamant z ponad 130-letnią tradycją, oferujący bar-
dzo solidne rowery miejskie i turystyczne. Za styl i wy-
godę odpowiada Electra, marka znana z wyróżniającego 
się designu i własnego podejścia do wygodnej pozycji na 
rowerze. Maxim to polski producent, którego rowery są 
solidnie wykonane, a przy tym nie kosztują wiele.

Państwa salon został wyróżniony nagrodą Złotych Orłów 
Branży Rowerowej, co klienci doceniają najbardziej?
Uważamy, że podstawą jest obsługa na możliwie najwyż-
szym poziomie. Staramy się dzielić naszą wiedzą i do-
świadczeniem i chyba to klienci w nas docenili.

Czy klienci poszukujący roweru wiedzą czego 
potrzebują? Kto szybciej podejmuje decyzje – kobiety czy 
mężczyźni?
Tutaj nie ma reguły, część klientów wie dokładnie czego 
potrzebuje, inni potrzebują pomocy przy wyborze. Przy 

Głowy
zawrót

rowerowy
Wiosną chętnie przesiadamy się z czerech kółek na dwa. I słusznie, bo jazda na 
rowerze ma naprawdę wiele zalet. Jaki rower kupić i jak go serwisować, o tym 
rozmawiamy z Marcinem Poperem z salonu Champion rowery w Ksawerowie.

naszych rowerach ani kobiety ani mężczyźni nie mają 
problemów z decyzją.

Co powinno się znaleźć w podstawowym wyposażeniu, 
gdy chcemy pokonać dłuższy dystans?
Przy dłuższych dystansach czy turystyce rowerowej 
w podstawowym wyposażeniu powinny znaleźć się:  za-
pasowa dętka/łatki, zestaw kluczy rowerowych, łyżki do 
opon i pompka. Przyda się też spinka do łańcucha, oświe-
tlenie i kurtka przeciwdeszczowa.

Jak już przejedziemy trochę tych kilometrów pewnie 
przydałby się serwis? Kiedy jest najlepszy moment na 
oddanie roweru do przeglądu?
W zasadzie taki, kiedy pogoda nie sprzyja rowerzystom. 
Warto serwisować rower późną jesienią i zimą. Unikniemy 
wtedy kolejek i dłuższego czasu oczekiwania na usługę, jak 
to się dzieje wiosną, kiedy można już wyskoczyć na rower.

Czym się różni serwis zwykły od pełnego?
Zwykły serwis opiera się na regulacji hamulców i napędu 
oraz ogólnej kontroli stanu roweru, tak aby był bezpiecz-
ny w trakcie użytkowania. Serwis pełny jest bardziej 
kompleksowy, rower rozkładamy na części, aby większo-
ści z nich przyjrzeć się z osobna, skontrolować ich stan, 
a jeśli zachodzi taka konieczność to naprawić.

Serwisować samemu, czy lepiej zaufać specjaliście? 
Państwo chętnie przychodzicie z pomocą.
Nowoczesne rowery posiadają coraz więcej nowinek tech-
nologicznych, aby taki rower serwisować należy mieć 
wiedzę i odpowiednie narzędzia. Staramy się, żeby klien-
ci mogli na nas polegać w sprawach serwisu i obsługi ich 
rowerów, a także korzystać z naszej wiedzy w razie pytań 
i wątpliwości w codziennym użytkowaniu.

Coraz częściej słyszymy o rowerach elektrycznych 
w jakich warunkach sprawdzi się taki rower najlepiej?
Rowery elektryczne stają się coraz popularniejsze, dzięki 
temu poszerza się też ilość ich odmian i warunków, w któ-
rych świetnie się sprawują.  Rower elektrycznie wspoma-
gany będzie rewelacyjny do poruszania się po mieście, 

Champion rowery
Ksawerów, ul. Łódzka 100 
tel. 508 204 100
pl-pl.facebook.com/rowerychampion/

w godzinach szczytu ma sporą przewagę nad autami. Do-
datkowy napęd doceniają ludzie starsi lub po kontuzjach, 
dzięki niemu nie muszą rezygnować ze sportu. Górskie elek-
tryki też cieszą się powodzeniem, bo znacznie zwiększają 
frajdę z jazdy pod górę osobom bez kondycji olimpijczyka.

Na koniec zapytam, jak ocenia Pan infrastrukturę 
rowerową w Łodzi i województwie?
Infrastruktura rowerowa w naszej okolicy na szczęście 
się rozwija, ale nawet nowe ścieżki nie zawsze są takie jak 
być powinny. Problem najlepiej znają użytkownicy szo-
sówek, których koła nie są w stanie bezpiecznie pokonać 
zbyt wysokich krawężników przy przejazdach. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Paweł Keler
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LIFE IN. Łódzkie: Jak zaczęła się Pani i męża przygoda 
z inwestowaniem w nieruchomości?
Karolina Sławińska: Dość zwyczajnie. Jakiś czas temu 
zaczęliśmy myśleć o tym, co zrobić, żeby więcej zarabiać. 
Od pomysłu do działania nie jest daleko, więc zabraliśmy 
się za szukanie konkretnych pomysłów na pomnożenie 
posiadanego kapitału. Wiele o tym rozmawialiśmy, prze-
czytaliśmy sporo książek o inwestowaniu, aż w końcu 
trafiły w nasze ręce trzy pozycje o inwestowaniu w nie-
ruchomości – „Bogaty ojciec, biedny ojciec”, którą napi-
sał Robert Kiyosaki, „Wolność finansowa” Sławka Mu-
turi i „Jak pomnażać źródła swoich dochodów” Roberta 
G. Allena. Okazało się, że inwestować w nieruchomości 
można na wiele sposobów – flipy, mieszkania na wyna-
jem długoterminowy, krótkoterminowy, wynajem pokoi, 
podnajem. To było coś dla nas. Ze wszystkich możliwo-
ści wybraliśmy flipy i najem długoterminowy mieszkań, 
a w niedalekiej przyszłości chcemy wprowadzić do naszej 
oferty najem krótkoterminowy.

Część analityków zajmujących się rynkiem 
nieruchomości uważa, że inwestowanie w mieszkania 
przestaje się opłacać. To prawda?
Jest w tym trochę prawdy. Rynek nieruchomości w Polsce 
jest blisko szczytu cenowego – mieszkania jeszcze nigdy 
nie były tak drogie. Na dodatek ceny mieszkań cały czas idą 
w górę. Za jakiś czas załamanie na tym rynku będzie nie-
uniknione, bo jest to związane z koniunkturą gospodarczą 

na rynkach. Ale… Dobre mieszkanie kupione z przeznacze-
niem na wynajem zawsze obroni swoją wartość przed in-
flacją, a w długiej perspektywie jego cena zawsze wrośnie. 
A zatem inwestowanie w dobre nieruchomości to najpew-
niejszy i najbezpieczniejszy sposób pomnażania pieniędzy. 
Oczywiście można zaczekać aż ceny mieszkań spadną i ku-
pować na cenowym dołku, ale przecież nie wiadomo, kiedy 
kryzys dokładnie nastąpi. Więc można czekać i czekać...

Co to znaczy „dobre nieruchomości”?
Najlepszymi mieszkaniami na wynajem są mieszkania 
małe, o powierzchni 30-35 mkw., najlepiej dwa pokoje w do-
brej lokalizacji o wyższym standardzie. Ważne jest też ume-
blowanie. Dziś obowiązuje wyposażenie z Ikei, dlatego na-
jemcy szukają czegoś lepszego.

Czym się kierować kupując mieszkania na wynajem?
Najważniejsza jest lokalizacja mieszkania w centrum mia-
sta lub w jego pobliżu i dobre skomunikowanie. Z kolei 
w zakresie finansowym ważne jest to, czy na wynajmie da 
się zarobić. Trzeba pamiętać, że z pieniędzy za wynajem 
musimy opłacić wszystkie rachunki i stopniowo odzyskać 
zainwestowany kapitał. Zbyt wysoki czynsz może odstra-
szyć potencjalnych klientów.

Atrakcyjna lokalizacja to raczej nie wszystko, ważny jest 
także standard mieszkania, który przyciągnie najemców 
czy kupujących. Mam rację?

Najważniejsze są potrzeby klientów
Najemcy wymagają dziś, aby mieszkanie miało więcej wygód. Nie zależy im tylko 

na dachu nad głową, ale także na doznaniach estetycznych i na coraz wyższej klasy 
sprzęcie. Jednym słowem chcą się czuć w mieszkaniu, które wynajmują przez kilka 
lat, jak u siebie w domu – mówi Karolina Sławińska, inwestująca w nieruchomości.

To prawda, najemcy wymagają dziś, aby mieszkanie miało 
więcej wygód. Nie zależy im tylko na dachu nad głową, ale 
także na doznaniach estetycznych i na coraz wyższej klasy 
sprzęcie RTV, AGD itp. Jednym słowem chcą się czuć w miesz-
kaniu, które wynajmują przez kilka lat, jak u siebie w domu.

W mieszkaniach, które Pani wynajmuje czy sprzedaje, 
częstą aranżacją są elementy z cegły. Dlaczego?
Chcieliśmy, aby nasze mieszkania wyróżniał jakiś ele-
ment, a ich aranżacje były ponadczasowe. Dlatego jed-
nym z ulubionych elementów, który pojawia się w na-
szych mieszkaniach jest czerwona cegła. To nawiązanie 
do stylu industrialnego, który nigdy nie przemija, a przy 
okazji jest symbolem Łodzi.

Jak udaje się znaleźć dobrych i dyspozycyjnych 
fachowców, którzy wyremontują kupione mieszkania?
Jeżeli mówimy o dobrych fachowcach, to znalezienie ich 
dziś może być naprawdę ogromnym wyzwaniem. Z na-
szego doświadczenia wynika, że aby znaleźć jednego do-
brego majstra, trzeba odrzucić dziewięciu średnich lub 
kiepskich. Na szczęście współpracujemy z pięcioma spraw-
dzonymi ekipami, więc jesteśmy wolni od tego problemu.

Inwestowanie w nieruchomości to dobry sposób na 
życie?
Gdyby było inaczej, to nie robilibyśmy tego. Możemy po-
wiedzieć z pełnym przekonaniem, że to właściwa droga, 
a wszystkich naszych znajomych zachęcamy do inwesto-
wania w nieruchomości.

Co Panią motywuje do działania?
Przede wszystkim zadowolenie naszych klientów, które po-
jawia się podczas podpisywania umowy sprzedaży lub wy-
najmu mieszkań. Do działania napędza także potrzeba za-
pewnienia dobrej przyszłości naszym dzieciom i wnukom. 
No i pasja, którą w naszym przypadku jest nasza praca.

Tworzy Pani z mężem firmę rodzinną, jak dzielicie się 
obowiązkami? Kto za co odpowiada?
Wyszukiwanie mieszkań, wynajem i sprzedaż oraz spra-
wy organizacyjne to moje zadania. Organizacja i przebieg 
remontów to domena Adriana.

Do działania na rynku nieruchomości potrzebna jest 
określona wiedza. Skąd ją czerpiecie?
Najwięcej nauczyliśmy się wcielając w życie starą zasa-
dę, która mówi, że „mądry Polak po szkodzie”. Uczyliśmy 
się tego biznesu metodą prób i błędów, dlatego uważamy, 
że zebrane w ten sposób doświadczenie jest dla nas naj-
cenniejsze. Z kolei wiedzę teoretyczną znajdowaliśmy 
w książkach. Jednak dopiero połączenie jednego z drugim 
daje właściwe efekty.

A co jest najważniejsze podczas kontaktu z klientem?
Potrzeby drugiej strony i wychodzenie im naprzeciw, 
zgodnie z powiedzeniem „Klient nasz Pan”. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Archiwum Prywatne

www.facebook.com/Dreams-1667502329980889/
tel. 575 127 100

Dreams



94 95

 nieruchomości nieruchomości

LIFE IN. Łódzkie: Łodzianie chętnie wyposażają swoje 
domy i mieszkania w kamienne elementy?
Katarzyna Sołtysiak: Jeszcze 10 lat temu mało kto mógł 
sobie pozwolić na to, by mieć kamień w domu, wybór był 
bardzo ograniczony, a kamień drogi. Kojarzył on się zresztą 
głównie z nagrobkami. Dziś import kamienia rozwiązał te 
problemy, a aranżowanie kamiennych elementów wewnątrz 
mieszkań jest coraz bardziej popularne. W naszej hurtowni 
mamy szeroki wybór granitów, marmurów, trawertynów, 
naturalnych kwarcytów w wielu kolorach i wzorach.

Do czego najczęściej używany jest kamień w domu 
i dlaczego ludzie chcą mieć w domu coraz więcej 
elementów wykonanych z kamienia? 
Głównie robi się kamienne blaty, parapety, podłogi i scho-
dy. Dlaczego z kamienia? Ponieważ jest bardzo trwały. Lu-
dzie mają przekonanie, zresztą słuszne, że jak zrobią schody 
z kamienia, to one będą na zawsze, a na kamiennym blacie 
w kuchni będzie można kroić bez obawy, że się porysuje. 

Co oprócz trwałości przyciąga klientów do kamienia? 
Jesteśmy społeczeństwem, które coraz bardziej dba o środo-
wisko, dlatego kamień, który jest produktem naturalnym 
staje się coraz powszechniejszy w użyciu. Wielu osobom 
kojarzy się z luksusem, niektórzy chcą mieć coś wyjątko-
wego, czego nie ma w innych domach. Dla innych kamień 
jest po prostu piękny, tak samo jak naturalne drewno. Poza 
tym podnosi prestiż i cenę mieszkania. Warto wiedzieć, że 
niektórzy deweloperzy decydują się na parapety i posadzki 
z kamienia, bo dzięki temu mogą podnieść ceny mieszkań. 

W jakich pomieszczeniach najczęściej stosowany jest 
kamień i jaki?
Głównie w kuchni, jako blat oraz posadzka, dodatkowo w ła-
zienkach jako okładzina ścian, czy w salonach na obudowy 
kominków, posadzek i dekoracja na ścianie. Bardzo dużo 
osób decyduje się również na kamienne schody zewnętrzne. 

Jaki kamień najczęściej wybierają klienci?
Kiedyś bardzo popularne były trawertyny, obecnie najczę-
ściej są wybierane marmury i granity, ale najbliższa przy-
szłość to naturalne kwarcyty. Marmur zachwyca swoim 
użyleniem i jasną barwą niektórych odmian, podczas gdy 
granit jest bardziej twardy, wytrzymały na uszkodzenia 
i mniej nasiąkliwy. Warto różnicować formaty kamienia, 
na przykład niewielkie płytki łączyć z większymi płytami, 
na których pięknie wyeksponowane jest użylenie kamienia. 

Kamień podnosi prestiż!

W przypadku blatu dobrze sprawdzają się kamienie zarów-
no o polerowanej jak i satynowanej powierzchni, których 
oczyszczanie z zabrudzeń, powstających choćby podczas 
gotowania, jest mało kłopotliwe. 

Każdy może sobie pozwolić na kamienne elementy 
w domu? 
Importujemy coraz więcej kamienia do Polski, więc jego 
ceny spadają. Kamień jest dziś szeroko dostępny i każdy 
może sobie pozwolić na kamienne elementy w domu. Bar-
dzo często właściciele nawet małych mieszkań decydują się 
na blaty czy parapety zrobione z kamienia. Kiedyś były to 
produkty bardzo kosztowane, w dzisiejszych czasach, wśród 
szerokiej gamy kolorystycznej znajdują się produkty dostęp-
ne dla większości oraz takie, na które stać nielicznych. 

Z czym kamień najlepiej się komponuje?
Kamień dobrze pasuje do cegły, ale połączony z drewnem 
to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. 

Co dziś można uznać w kamieniarstwie za najmodniejszy 
trend? Czy kamień podlega modzie? 
Tak, kamień podlega modzie, tak samo jak kolor ścian, czy ro-
dzaj mebli. Pięć, sześć lat temu najpopularniejsze były kremo-
we marmury sardyńskie i hiszpańskie. W ostatnich latach 
kolorystykę mieszkań i domów zdominowały kolory biały, 
szary i czarny. Trend przełożył się też na kamień. Dziś dużą 

Kamień podlega modzie, tak samo jak kolor ścian, czy rodzaj mebli. 
Pięć, sześć lat temu najpopularniejsze były kremowe marmury sardyńskie 

i hiszpańskie. Dziś dużą popularnością cieszą się biało-szare marmury 
karraryjskie, biało-beżowe greckie dolomity oraz czarne i grafitowe indyjskie 
granity – mówi Katarzyna Sołtysiak, dyrektor Hurtowni Kamienia Magma.

popularnością cieszą się biało-szare marmury karraryjskie, 
biało-beżowe greckie dolomity oraz czarne i grafitowe indyj-
skie granity. Od zeszłego roku obserwujemy coraz większe 
zainteresowanie kamieniami w bardzo odważnych kolorach 
butelkowej zieleni, różu, czy fioletu. W większości pochodzą 
one z Brazylii i należą do naszej linii kamieni luksusowych 
Luxury Stones by Magma. Są naprawdę zjawiskowe. 

Czy o kamień trzeba jakoś szczególnie dbać? 
Kamień, mniej więcej, raz na pięć lat należy impregnować. 
Trzeba także wiedzieć jaki kamień można zastosować w da-
nym miejscu – inne kamienie stosujemy na blaty kuchenne, 
inne w łazience, a jeszcze inne na zewnątrz. Na przykład na 
blat w kuchni nadają się tylko granity, czy naturalne kwar-
cyty, na posadzkę w łazience możemy zastosować marmu-
ry, ale na posadzkę przy wejściu do domu warto pomyśleć 
o granicie o dużej odporności na ścieranie.

Ile rodzajów kamienia macie Państwo w swojej ofercie?
Około 180 rodzajów.

Z jakich regionów świata pochodzi kamień?
Najwięcej kamienia mamy z Indii, gdzie jest dostępny w wie-
lu kolorach. Z Chin pochodzi kamień, który trafia przede 
wszystkim na nagrobki oraz na duże inwestycje. Od ubiegłe-
go roku sprowadzamy kamień z Brazylii, który jest droższy, 
ale bardzo kolorowy. Mamy też sporo materiałów z Grecji 
w kolorach biało-beżowym i biało-szarym. W Hiszpanii 
i Włoszech kupujemy kamień beżowy, brązowy i biały. Te 
kamienie zawsze cieszyły się dużą popularnością.

Proszę opowiedzieć jak kupuje się kamień do hurtowni?
Bezpośrednio z kopalni. Jeżdżę do różnych krajów i na 
miejscu wybieram kamienne bloki, które mi się podoba-
ją. Podpisuję umowę, kamień jest pakowany do kontene-
ra i wysyłany do Polski. To wielka zaleta mojej pracy, że 
mogę łączyć przyjemne z pożytecznym, bo wyjazdy do 
Brazylii, Włoch czy Indii zawsze są ekscytujące.

Czy architekci w projektach wykorzystują kamień?
Jest grupa architektów, którzy proponują klientom kamien-
ne aranżacje, ale jednak większość wykorzystuje w projek-
tach produkty powtarzalne, powszechnie dostępne w mar-
ketach budowlanych. To wydaje się po prostu łatwiejsze. 

Magma funkcjonuje już jedenaście lat? To był dobry czas?
Zdecydowanie tak. Firma przez cały ten czas rozwija się 
dynamicznie. Pięć lat temu mieliśmy o połowę mniejszy 
wybór niż obecnie, ciągle powiększamy przestrzeń maga-
zynową i wprowadzamy nowe kolory. 

Handel kamieniem to główna działalność firmy? 
Hurtownia kamienia jest częścią PPH Legs sp. z o.o. – to 
łódzka firma zatrudniająca ponad 500 osób, której zało-
życielem i prezesem jest Andrzej Daszkiewicz. Główną 
działalnością Legs jest jednak handel i produkcja przędzy, 
hurtownia kamienia to dodatkowa działalność, która zo-
stała zainicjowana 12 lat temu. z

Rozmawiał Damian Karwowski 

Łódź, ul. Obywatelska 128/152
www.magma.net.pl
facebook.com/Hurtownia.Kamienia
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LIFE IN. Łódzkie: Wiosna się rozkręca, to dobry moment 
na to, by w oknach coś pozmieniać?
Piotr Kusiak: Teraz każda pora jest dobra. Sezonowość 
w naszej branży nie ma już znaczenia. Kiedyś można było ją 
dostrzec, i właśnie wiosna i wczesne lato, były takimi gorący-
mi okresami, a także czas przed Świętami Bożego Narodze-
nia, gdy pojawić się miała cała rodzina. Ludzie budują domy 
i remontują mieszkania przez cały rok, wcześniej planując 
związane z tym wydatki. W tym oczywiście osłony okienne.

Kto najczęściej decyduje o tym, jakie osłony pojawią się 
w oknach?
Kształt wybierają pary wspólnie, kolor żona, mąż zajmuje 
się płatnościami. Z reguły, ale nie zawsze.

Czy są ponadczasowe rozwiązania, które sprawdzają się 
zawsze?
Może jest ktoś, kto zna odpowiedź na to pytanie, ja nie-
stety nie. Kiedyś żaluzje aluminiowe poziomie zdarzały 
się bardzo często, później zastąpiły je rolety i plisy. Teraz 

żaluzje wracają, pojawiły się nowe kolory, inne możliwo-
ści sterowania. Taka żaluzja daje duże możliwości, można 
mieszać kolory, jest w miarę atrakcyjna cenowo i w razie 
awarii można wymieniać pojedyncze lamele czyli listki. 
Obecnie sporo montujemy plis, można tu sterować dolną 
i górną rynną niezależnie. Możemy zasłonić część okna, 
którą sami wybierzemy.

W Waszym portfolio jest bardzo duży wybór, są takie 
produkty TOP3?
Niezmienną popularnością cieszą się rolety materiałowe 
w kasetach z prowadnicami, sporo ostatnio sprzedajemy 
i montujemy plis i żaluzji poziomych, ale głównie drew-
nianych. Jeśli chodzi o koszty z tym związane, to rolety są 
z reguły najtańsze, plisy można by rzec, że są półkę wyżej, 
a najdroższe są żaluzje drewniane.

Skąd w ogóle pomysł na taki biznes? Jak to się zaczęło?
Zainspirowało mnie dwóch kuzynów z Warszawy, którzy 
w branży działali od 15 lat. A, że zawsze chciałem mieć 

Okno pod osłoną
O sztuce osłaniania okien, podejściu do klienta, wytrwałości i pasji nurkowania 

rozmawiamy z Piotrem Kusiakiem, właściciel firmy P&K window devices.

coś swojego, żeby nie być na czyimś garnuszku, postano-
wiłem spróbować. Wiedziałem, że Łódź będzie się rozwi-
jać, że będą powstawać nowe domy, mieszkania, biura, że 
będzie więcej okien, a więc i praca dla mnie.

Jak długo działa Pan już w tej branży?
W przyszłym roku minie okrągłe dziesięć lat. Przed roz-
poczęciem działalności przez pół roku pobierałem, jak to 
się mówi, nauki u kuzynów.

Jak minął ten czas?
Wbrew pozorom szybko, były wzloty i upadki. Były kon-
trakty większe i dużo mniejszych zleceń. Pięć lat, a nie 
trzy jak początkowo zakładałem, zajęło mi dojście do 
wyznaczonego pułapu. Znam swoją wartość, szanuję czas 
i pieniądze klienta, a także swoje.

Gdy nie było tych wzlotów, jak Pan sobie radził?
Nie czytałem żadnych poradników, których na rynku jest 
tak wiele. Zdałem się na własną wiedzę i intuicję, wzią-
łem kredyt na działalność i okazało się to bardzo dobrym 
rozwiązaniem. Jeżeli mamy wizję działania, wiemy dokąd 
zmierzamy, jak się rozwijać, nie ma możliwości, by nie 
przybywało kontraktów.

Dziesięć lat temu były inne możliwości pozyskiwania 
klientów, inaczej jest teraz?
Zaczynaliśmy od projektów rodzinnych i współpracy z ar-
chitektami. Jeździliśmy oklejonym autem, ludzie spoglą-
dali z zainteresowaniem, to okleiliśmy też dach. Wówczas 
pojawiły się telefony: stoi pan pod moim blokiem, mógłby 
pan zajrzeć. Zaglądałem i opowiadałem o tym, czym się 
zajmuję i co mam do zaoferowania.

Klientów ma Pan – z tego co wiem – w całej Polsce?
Tak, podejmujemy się zleceń na terenie całego kraju. 
Z tym, że te dalekie to już są raczej na zlecenie klientów 
firmowych. Jeżeli klient zaprasza nas na rozmowę kilka-
set kilometrów od Łodzi, to już nam ufa i wie, czego może 
się po nas spodziewać.

Gdy wchodzi Pan do biura, czy do domu znajomych, od 
razu zerka Pan na okna?
Zdecydowanie tak, szczególnie, gdy wchodzę do jakiejś firmy 
od razu patrzę, co jest na oknach. Czasami zostawiam wizy-
tówkę i w około 50 procentach przypadków otrzymuję telefon 
zwrotny: w sumie to coś powinniśmy zmienić w tych oknach.

Czym wygrywacie?
Doświadczeniem zdobywanym przez lata w branży, ono 
jest niezwykle istotne. Wygrywamy często jakością, ob-
sługą posprzedażową, małymi gestami, ściąganiem bu-
tów, zabawą z psem, uważamy na przedmioty, zwracamy 
uwagę na uszkodzenia, które już są. Uświadamiamy klien-
tów, że jest to usługa w pewnym sensie prestiżowa. Klient 
wykonuje telefon, resztę robimy my.

Czy prowadząc biznes znajduje Pan czas na pasje?
Trzeba nauczyć się pracy z kalendarzem i mieć zaufanych 
ludzi przy sobie. Wtedy bez problemu można wyjechać na 

parę dni, oddać się pasji nurkowania i nie odbierać telefo-
nu pod wodą.

Nurkowanie, wspaniała pasja, co Panu daje?
Przede wszystkim masę przyjemności, zawsze lubiłem 
wodę, ale nurkować zacząłem przez przypadek – pomagałem 
przy tworzeniu centrum nurkowego. Pomagałem między in-
nymi budując skrzynie na sklep więc kolega zaproponował 
mi później żebym zrobił u niego kurs. Było to sześć lat temu, 
od tego czasu, gdy tylko mam chwilę wyjeżdżam nurkować. 
Co mi to daje? W nurkowaniu poprzez zanurzenie naszego 
organizmu uruchamiamy tzw. odruch ssaków nurkujących, 
spowalnia się nasze tętno, uspokaja się nasz oddech, uspoka-
jają się nasze myśli, koncentrujemy się na tym, co jest dooko-
ła nas, a nie na problemach, które siedzą w nas. Zaczynamy 
obserwować i czerpać całe piękno podwodnego świata. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Adrian Biczysko

P&K window devices
Łódź, ul. Narutowicza 110
tel. 606 620 422 
www.windowdevices.pl
mail: pk-wd@wp.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Trzecia edycja Festiwalu Off-Północna 
już niebawem. Proszę opowiedzieć o idei Festiwalu i co 
jest jego głównym celem?
Krzysztof Wawrzyniak: W Teatrze Muzycznym pracu-
ję od 13 lat. W tym czasie, jako instytucja, bardzo rozwi-
nęliśmy się w kierunku musicalu współczesnego. Tego 
oczekiwała od nas łódzka publiczność. Poza główną linią 
repertuarową, która opiera się na słynnych tytułach, reali-
zowanych w dużej obsadzie, z baletem i chórem, wieloma 
zmianami dekoracji, zaczęliśmy także rozwijać kierunek 
offowy. Coraz częściej realizujemy przedstawienia z małą 
obsadą, w których można się skupić na stronie aktorskiej, 
interpretacji tekstu itd. Zwykle są to bardzo indywidualne, 
czasem intymne interpretacje tak muzyczne, jak i tekstowe. 
W Polsce jest coraz więcej projektów związanych z piosen-
ką aktorską, czy z małymi formami wokalno-aktorskimi. 
I to właśnie dla nich wymyśliłem Festiwal Off-Północna. 
Warto dodać, że w większości polskich uczelni artystycz-
nych działają kierunki musicalowe. Ich absolwenci, chcąc 
się później rozwijać, realizują swoje przedstawienia. Rów-
nież przy Muzycznym mamy grupę artystów, która tworzy 
przedstawienia z własną interpretacją tematów muzycz-
nych czy piosenek. Dzieje się to w ramach teatru i cieszy spo-
rym zainteresowaniem łódzkiej publiczności. Przypomnę tu 
takie tytuły jak „Sen nocy (nie)letniej”, „Fall, Hot Rain”, „Nasz 
portret – Osiecka, Młynarski, Kofta” czy „Prawy do lewego”. 
Doszliśmy do wniosku, że warto pokazać naszej publiczno-
ści również to, co się dzieje na scenie offowej poza Łodzią. 
Ten pomysł spotkał się z doskonałym przyjęciem. 

Teatr offowy, alternatywny, niezależny czyli jaki...? 
Teatr offowy jest przeciwieństwem teatru repertuarowe-
go, który serwuje tytuły przygotowane w oparciu o wy-
kupioną licencję. W ogromnej większości przypadków li-
cencje zmuszają do dokładnego odtworzenia realizacji 
oryginalnej, premierowej. Licencjodawca zastrzega sobie, 
że nie można wprowadzać do realizacji nawet drobnych 
zmian. Określa także rygorystyczne wymagania w zakre-
sie odtwórców głównych ról, bo oprócz tego, że mają od-
powiednio śpiewać, to jeszcze muszą pasować fizycznie 
do odtwarzanej roli. W takim przedstawieniu możliwości 
realizacji własnych pomysłów, są bardzo ograniczone. Do 
tego teatry muzyczne repertuarowe zawsze działają według 

Udostępniamy scenę 
niezależnym artystom
O kolejnej edycji Festiwalu Off-Północna, teatrze offowym, silnych kobietach 
i wrażliwych mężczyznach rozmawiamy z Krzysztofem Wawrzyniakiem, 

pomysłodawcą i koordynatorem Festiwalu Off-Północna.

sprawdzonych schematów. Są to bardzo drogie realizacje, bo 
oprócz zakupu licencji obejmują wysokie koszty produkcji, 
dekoracji, kostiumów i inne, z których osoby kupujące bilet 
na spektakl nawet sobie nie zdają sprawy. A zatem wiadomo, 
że taki teatr musi zarabiać i jeżeli widownia będzie dopisy-
wać, to jedno przedstawienie może być grane nawet kilkaset 
razy. Natomiast w teatrze offowym jest dużo większa swobo-
da artystyczna, koszty spektakli są niewielkie i można ich 
zrealizować tyle, na ile uda się znaleźć finansowanie.

Czy takie festiwale jak Off-Północna mogą być 
trampoliną dla młodych, niezależnych artystów? 
Chcielibyśmy tego i mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. 
Najbardziej z muzycznymi teatrami offowymi kojarzy się 
Broadway w Nowym Jorku. Tam od czasu do czasu poja-
wiają się nowe interpretacje, nowe grupy musicalowe 
i nowe spektakle, które później trafiają na normalne sceny 
i biją rekordy oglądalności. 

Festiwal gości na deskach Teatru Muzycznego, czy to 
oznacza, że Muzyczny chciałby stać się takim centrum 
muzycznego teatru offowego i wziąć pod opiekę 
niezależnych artystów? 
Jeżeli tak się stanie, to będzie to z korzyścią i dla Muzyczne-
go i dla artystów, którzy uczestniczą w festiwalu, ale dziś 
trzeba na to patrzeć wyłącznie jak na chęć udostępnienia 
sceny niezależnym artystom. Musimy zdawać sobie sprawę 
z tego, że tylko niewielka część absolwentów uczelni arty-
stycznych znajdzie zatrudnienie w teatrach muzycznych, 
operetkach czy operach. Pozostali muszą sami poszukiwać 
swojej drogi artystycznej. Przecież oni muszą wciąż się roz-
wijać, realizować swoje przemyślenia i idee artystyczne. 
Skoro nie mogą w teatrach repertuarowych, to próbują się 
w działalności offowej, która w Polsce ma już całkiem dużą 
grupę swoich odbiorców. Niezależna działalność artystycz-
na wymaga jednak określonych warunków – zawsze po-
trzebne jest miejsce do występowania, nagłośnienie, świa-
tło. Nasz festiwal wychodzi naprzeciwko tym potrzebom 
i wierzymy, że z roku na rok będzie on coraz wartościow-
szym wydarzeniem i miejscem promującym twórczość of-
fową. Warte podkreślenia jest to, że nasza inicjatywa spo-
tkała się z ogromną przychylnością władz Łodzi. Od dwóch 
lat miasto pomaga nam w realizacji tego projektu, ponie-
waż widzi w nim potencjał. 

Na czym polega ta pomoc?
Przede wszystkim na dofinansowaniu, które pozwala 
nam zaprosić więcej przyjezdnych wykonawców, nie mar-
twiąc się czy będzie nas na nich stać.

Łodzianie są zainteresowani teatrem offowym?
Powiedziałbym, że nawet bardzo. Tak jak już wspomnia-
łem, od kilku lat zmieniamy postrzeganie Teatru Muzycz-
nego przez widzów z łódzkiej operetki na teatr, który gra 
różne przedstawienia – musicale klasyczne i współczesne, 
muzyczne spektakle baletowe, koncerty, ale również ope-
retkę. Dzięki temu nasi widzowie zaczęli postrzegać Mu-
zyczny jako miejsce, w którym artystyczna różnorodność 
jest czymś normalnym. Dlatego teatr offowy doskonale 
wpisuje się w ofertę, której oczekuje nasza publiczność. 

Hasło tegorocznej edycji Festiwalu to: Silne kobiety, 
wrażliwi mężczyźni. Postacie jakich silnych kobiet 
i wrażliwych mężczyzn będziemy mogli zobaczyć podczas 
tegorocznego Festiwalu?
Zacznę od końca – w galowym wieczorze zamykającym fe-
stiwal będzie można zobaczyć recital „Projekt Kofta” przy-
gotowany przez Anetę Todorczuk. Jest to bardzo nowatorska 
interpretacja twórczości Jonasza Kofty – osobista, energe-
tyczna, a czasami nawet agresywna. Zapewniam, że nie jest 
to grzeczna i ułożona interpretacja piosenek do poduszki. Ko-
lejna silna kobieta to Oksana Terefenko stojąca na czele ukra-
ińskiego Teatru Navpaky działającego na wybrzeżu oraz 
jednocześnie liderka rockowego zespołu Coolбаба również 
łączącego dwie sąsiadujące ze sobą kultury i tradycje.

To silne kobiety, a wrażliwi mężczyźni?
Tu z pewnością jest miejsce na takie osobowości jak Mar-
cin Januszkiewicz, który w 2017 roku wygrał Przegląd 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Na naszym festiwalu 
wystąpi z recitalem „Osiecka po męsku”. Ważnym punk-
tem festiwalu będzie recital Konrada Imieli, który oprócz 
tego, że jest dyrektorem Teatru Muzycznego Capitol we 
Wrocławiu, to od wielu lat jest również dyrektorem Prze-
glądu Piosenki Aktorskiej. Mogłoby się wydawać, że kiero-
wanie takimi projektami wymaga żelaznego charakteru 
i twardej ręki. A tymczasem w swoim recitalu pokaże nam 
swoją wrażliwą stronę poprzez własne piosenki, oparte 
na osobistych przeżyciach.

Drugi raz podczas Festiwalu Off-Północna odbędzie się 
Konkurs Piosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty. Zdradzi 
Pan dlaczego akurat Kofta został patronem Konkursu? 
Chcieliśmy, aby patronem konkursu został ktoś z naszej 
wielkiej trójki: Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski 
albo Jonasz Kofta. Wybór nasunął się sam: Osiecka upaja 
słuchaczy swoim totalnym liryzmem, Młynarski komen-
tując otaczającą rzeczywistość, walił piosenkami między 
oczy, a Jonasz Kofta był gdzieś pomiędzy. To ktoś, kto łączy 
lirykę ze znakomitym komentarzem kabaretowym. 

Na jakie nagrody mogą liczyć laureaci Konkursu? 
Oczywiście laureat dostanie statuetkę „Jonaszka”, która po-
wstała w wyniku konkursu przeprowadzonego na łódzkiej 
ASP. Poza statuetką przewidziane są nagrody finansowe – trzy 
tysiące za pierwsze miejsce, dwa za drugie i tysiąc za trzecie. 

Festiwal to nie tylko spektakle i koncerty, to również 
warsztaty i dyskusje. Z kim i na jaki temat będzie można 
spotkać się i porozmawiać podczas festiwalowego 
tygodnia?
Po każdym spektaklu i występie przewidziane są spotkania 
z wykonawcami. Planujemy panel dyskusyjny na temat: Po 
co teatr offowy? Chcemy także zaproponować artystom 
kilka mistrzowskich warsztatów. Jeden z nich poprowadzi 
Konrad Imiela. Warsztatom będzie mogła przyglądać się 
publiczność. No, a do tego wiele spotkań po zakończeniu 
przedstawień czy w przerwach. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Agnieszka Cytacka 
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Kofta elektronicznie, Osiecka po męsku, Imiela, Januszkiewicz, 
Wortmann, Todorczuk… Do tego ukraiński Majdan w spek-
taklu Teatru Navpaky, polityka i miłość u Hemara od Teatru 
Muzycznego z Torunia oraz Masłowska w wykonaniu AST 
z Krakowa. Artystyczne osobowości w autorskim repertu-
arze oraz nowych interpretacjach klasyków piosenki i musi-
calu czyli czas na tegoroczną edycję Festiwalu OFF-Północna 
w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Będzie w czym wybierać.

Pierwszego dnia festiwalu, 23 kwietnia, zaprezentuje 
się Teatr Muzyczny z Torunia ze spektaklem „Hemar. 
Marchewka – próba generalizacji”, który jest muzycz-
ną opowieścią o polityce i miłości. Reżyserem jest 
Bartek Wyszomirski, a na scenie wystąpią Agnieszka 
Brenzak, Paulina Grochowska, Jeremiasz Gzyl oraz 
Maciej Makowski.

Osiecka po męsku
Dzień później w programie dwa wydarzenia, połączo-
ne postacią Oksany Terefenko. Najpierw na deskach 
Teatru Muzycznego w Łodzi spektakl „Tam, gdzie 
wzrok nie sięga – світ за oчі” Teatru Navpaky z Gdań-
ska. Oksana, założycielka teatru, wystąpi ponownie 
tego wieczoru, w klubokawiarni Niebostan ze swoim 
zespołem Coolбаба. Jej charyzmatyczny głos i pełna 
ekspresji prezencja w połączeniu z mocnymi tekstami 
w językach ukraińskim, łemkowskim i polskim za-
powiadają prawdziwie wybuchową koncertową mie-
szankę. Kolejny dzień festiwalowy przyniesie występ 

Marcina Januszkiewicza, który recitalem „Osiecka po 
męsku” zaprezentuje materiał ze swojej debiutanckiej 
solowej płyty.

Tego samego dnia, będzie można wziąć udział w dys-
kusji „Po co teatr offowy?” w czasie panelu w Niebostanie.

Projekt Kofta
Propozycja na piątek to recital „Wrażliwość na olśnienie 
w normie”. Konrad Imiela zaprezentuje autorski pro-
gram muzyczny, którym przekonuje, że doświadczenie 
życiowe niekoniecznie musi stępić w nas wrażliwość.

Festiwalowa sobota, 27 kwietnia, przyniesie aż 
cztery wydarzenia. Zacznie się masterclassem z Kon-
radem Imielą i warsztatami aktorskimi dla młodzieży 
z Joanną Wiśniewską. Wieczorem przyjdzie czas na 
recital Marcina Wortmanna „Sondheim, którego nie 
znamy”. Sobotni program zamknie spektakl dyplo-
mowy studentów Akademii Sztuk Teatralnych w Kra-
kowie „Kochanie, zabiłam nasze koty”. To dokonana 
z pieczołowitością i szacunkiem dla oryginału ada-
ptacja powieści Doroty Masłowskiej.

Niedziela przyniesie przesłuchania i finał II Kon-
kursu Piosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty. Zwycięz-
ców poznamy w czasie Gali Finałowej, kiedy to po raz 
pierwszy wręczona zostanie statuetka „Jonaszka”, 
a trójka laureatów zaprezentuje się festiwalowej pu-
bliczności. Na zakończenie festiwalu OFF-Północna 
2019 wystąpi Aneta Todorczuk. Jej „Projekt Kofta”, 
składa się z kilkunastu utworów Jonasza Kofty. z

Silne kobiety i wrażliwi mężczyźni 
czyli czas na Festiwal 

Off-Północna 2019

LIFE IN. Łódzkie: Po sukcesie projektu „Klasyka polskiej 
rozrywki” przyszedł czas na kolejny zatytułowany 
„Kochajmy”. Brzmi świetnie. Zdradzi nam Pan nieco 
szczegółów?
Tomasz Gołębiewski: „Klasyka polskiej rozrywki” to 
projekt, w którym połączyliśmy znane przeboje muzyki po-
pularnej z fragmentami muzyki klasycznej. Z kolei w „Ko-
chajmy” w polskie piosenki o miłości będziemy wplatać 
fragmenty z operetek, musicali i oper. Jest to naturalna 
kontynuacja, a jednocześnie poszerzamy nasz repertuar.

Co trzeba zrobić, by zrealizować taki muzyczny projekt?
Jesteśmy już po pierwszym etapie – publiczność letniego 
festiwalu muzycznego Geyer Music Factory wybrała w an-
kiecie utwory, które będziemy grać. Teraz trzeba je zaaran-
żować, a później przyjdzie czas na próby zespołu i wspólne 
szlifowanie całości. Kolejny krok to zamknięty kameralny 
koncert dla naszych przyjaciół i na koniec roku, najpraw-
dopodobniej w Łodzi w sylwestrową noc, premiera projektu 
„Kochajmy”! Jak widać przed nami jeszcze wciąż daleka dro-
ga. Ale taki proces tworzenia jest bardzo ekscytujący.

Na sponsorów zainteresowanych finansowaniem 
projektu raczej Pan nie narzeka?
Myli się Pani i to bardzo! Często słyszę, że robiąc tyle dla kul-
tury i edukacji muzycznej Łodzi, nie powinienem mieć pro-
blemów ze znalezieniem sponsorów. Otóż mam! Od zawsze 
chodzę i proszę, przekonuję i namawiam. Pokazuję cudowny 
świat muzyki, jej emocje i radość, którą niesie. Ale co z tego, 
i tak przegrywam ze sportem. Z masowością, emocjami, 
przekazem w mediach. Nie narzekam. Grohman Orchestra 
to przedsięwzięcie prywatne, a co za tym idzie bez rozbu-
dowanego wsparcia, jakie zwykle dają instytucje muzyczne 
typu filharmonia, operetka czy opera. Tworzymy rzeczy-
wistość muzyczną wraz z tymi, którzy nam zaufali przy 
pierwszym dużym projekcie, ale i tymi, którzy zdecydują się 
na wsparcie czegoś, co jest dzisiaj niewiadomą. Oczywiście 
pozyskanie mecenasów na miarę Henryka Grohmana było-
by idealnym rozwiązaniem, które umożliwiłoby spokojną 

O „Kochajmy” nowym 
projekcie muzycznym Grohman 

Orchestra, rozmawiamy 
z Tomaszem Gołębiewskim.

Pokazuję cudowny świat 
muzyki, jej emocje i radość

realizację projektu, ale wiadomo, że takich wizjonerów i mi-
łośników dobrej muzyki dzisiaj nie ma już tak wielu. Dlatego 
zawsze korzystam z okazji, by podziękować tym, którzy nam 
zaufali: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Amcor, Bru-
beck BodyGuard, Ex Litteris Libertas – Lachowscy, Torus – 
Zawistowscy, Lubasz i Wspólnicy oraz Sobtrade. To właśnie 
dzięki nim „Klasyka polskiej muzyki” cieszy dziś meloma-
nów. Większość zadeklarowała, że będzie z nami także przy 
realizacji projektu „Kochajmy”.

Może sposobem umożliwiającym realizację unikatowych 
przedsięwzięć muzycznych byłoby stworzenie własnej 
społeczności, która byłaby gotowa wspierać Was 
finansowo?
Taka społeczność tworzy się obok nas już od lat. To meloma-
ni, którzy tłumnie przychodzą na nasze koncerty. W ostat-
nim czasie, kiedy graliśmy koncert z „Klasyką polskiej 
rozrywki”, zapełnili po brzegi dwa razy dziedziniec Białej 
Fabryki i cztery razy salę Filharmonii Łódzkiej. Jestem pe-
wien, że „Kochajmy” też przypadnie im do gustu.

Zdradzi nam Pan plany na najbliższe miesiące?
Jestem niespokojnym duchem i kocham wyzwania. Dzięki 
temu wiem, że żyję. W tym roku po raz 11. zagra Geyer Music 
Factory, Manu Summer Jazz Sundays po raz 10., Piknik u Gro-
hmana po raz 7., a Piotrkowska kameralnie po raz 3. Na każde 
wydarzenie udało mi się pozyskać wyjątkowych partnerów: 
Muzeum Włókiennictwa, Manufakturę, Łódzką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną, Łódzkie Centrum Wydarzeń. Gramy 
w tym roku od początku lipca do końca sierpnia. Żeby trafić 
na nasze koncerty wystarczy mieć dobrze nastawione uszy. z

Grohmam Orchestra poszukuje stałych partnerów biznesowych
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Korzeniak, 
Krzyżanowski, 

Trojanki i Dawni 
mistrzowie

Dwa przedstawienia „Trojanki” w reż. Jana Klaty, 
przygotowane przez zespół Teatru Wybrzeże w Gdań-
sku i „Dawni mistrzowie” w reż. Thoma Luza z Deut-
sches Theater w Berlinie otrzymały w tym roku ex 
aequo tytuły najlepszego spektaklu XXV Międzyna-
rodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzy-
jemnych w Łodzi. Tradycyjnie o wyborze najlepszych 
spektakli zdecydowali widzowie głosując interneto-
wo i tradycyjnie. 

Tytuł najlepszej aktorki przyznano Sandrze Korze-
niak za rolę w spektaklu „Pod presją” w reż. Mai Kle-
czewskiej z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Katowicach. Za najlepszego aktora uznano 
Radosława Krzyżowskiego za rolę w spektaklu „Rok 
z życia codziennego w Europie Środkowo-Wschodniej” 
w reż. Moniki Strzępki.

W części konkursowej festiwalu uczestniczyło dziewięć 
przedstawień: „Trojanki” (Teatr Wybrzeże w Gdańsku), 

„Alte Meister” – „Dawni mistrzowie” (Deutsches The-
ater w Berlinie), „Pod presją” (Teatr Śląski w Katowi-
cach), „Rok z życia codziennego w Europie Środko-
wo-Wschodniej” (Narodowy Stary Teatr w Krakowie), 
„Instytut Goethego” (Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu), „Ferragosto” (Teatr Powszechny w Łodzi), „Hymn 
do miłości” (Teatr Polski w Poznaniu), „Wracaj” (Teatr 
Powszechny w Łodzi), „Popiół i diament. Zagadka nie-
śmiertelności” (Teatr Modrzejewskiej w Legnicy).

Festiwal zakończył się 2 kwietnia. Przez ponad 
trzy tygodnie publiczność obejrzała w sumie dziesięć 
przedstawień. Jak co roku festiwalowym spektaklom 
towarzyszyły wystawy, koncerty i panele dysku-
syjne. Jeden z nich poświęcony był „Publiczności”, 
wszak była ona motywem przewodnim tegorocznej 
edycji. Dyskutowano między innymi o roli i miejscu 
współczesnego widza w teatrze, istocie teatru i trak-
towaniu odbiorców. z

Kolejna edycja festiwalu organizowanego przez Ewę Pilawską, dyrektor 
Teatru Powszechnego jak zwykle zgromadziła nadkomplety publiczności, 

a prezentowane przedstawienia przyjmowane były długimi owacjami 
widzów. I normą stałą się już, że każda edycja okazuje się sukcesem. 
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Tutejsi ludzie byli zrobieni ze skał i lodu. To jedyne wy-
tłumaczenie. Islandzkie poczucie wolności jest czymś, co 
bardzo łatwo uwodzi, podkręca wyobraźnię, jeszcze szyb-
ciej rozbija się o brzeg, gdy w trakcie sztormu człowiek 
ma wrażenie, że już nigdy stąd nie wyjedzie. Natura nie 
jest łaskawa. Kiedy głowa nie daje wyboru i dociera się do 
opustoszałych miejsc, przyroda uderza z całą siłą i wery-
fikuje wyobrażenia, zachwyt, poczucie stabilnego gruntu 
pod nogami. Iluzja się kończy – czytam w książce „Szep-
ty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii” i zaczynam 
rozumieć te słowa dopiero wówczas, gdy z Ragnarem 
docieramy na jeden, drugi, trzeci urwisty brzeg czy do 
opuszczonej suszarni rybnej. A gdzie nam w tej podróży 
do pustkowi opisywanych przez autorów bloga IceStory.

To, co ukazuje się naszym oczom niemal na każdym 
przejechanym kilometrze, onieśmiela i zostawia w głę-
bokiej refleksji nad potęgą natury. Krajobraz nie pozosta-
wia wyboru – jesteśmy tu po to, by się wszystkim wokół 
zachwycać, ani złudzeń – jesteśmy tylko drobinami, któ-
re w zderzeniu z tą przestrzenią nic nie znaczą, chociaż 

sami chcielibyśmy nadawać jej znaczenia. Ragnar prze-
mierzał Półwysep Reykjanes dziesiątki razy, a i tak mówi, 
że zawsze cieszy go przebywanie w tych niezamieszka-
łych przez nikogo miejscach. Tutaj nie ma nic poza bez-
kresem i majestatem przyrody. Jeśli posuniemy się o krok 
dalej, spadniemy z wielkiego klifu, o który porywisty 
wiatr chce rozbić igrające z nim mewy. Islandzki wiatr, 
który ugina kolana ludziom i wyrywa drzwi samocho-
dom. Wszystko wprawia mnie w zachwyt. Nie jesteśmy 
sami na świecie ze swoimi małymi radościami i buń-
czucznymi walkami z niezrównanym przeciwnikiem.

Jak ptaki wystawiamy swe twarze do słońca, które 
jeszcze przez kilka chwil będzie przyjemnie smagać 
skórę. To zapowiedź potężnej wichury, która rozbiłaby 
statek o brzeg, gdyby właśnie tędy nadpływał. I majo-
wych śnieżnych chmur wpisanych na stałe w ten nie-
mal już letni krajobraz.

Agnieszka Cytacka
autorka bloga takenfromtravel.com

ZE SKAŁ I LODU
Islandzki krajobraz
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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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„To wszystko przez kobiety!” wykrzykuje mój bohater, 
którego gram w „Ławeczce na Piotrkowskiej” wyliczając 
dziesiątki problemów, które go przytłaczają... Ja, siedząc 
nad biznesplanem nowego teatru (Sceny Monopolis), któ-
ry jesienią inauguruje swoją działalność w Łodzi, ukła-
dając repertuar, strategię reklamową, etc...mam ochotę 
wykrzyknąć to samo. 

Zaczęło się od Tiny Turner i to bardzo wcześnie. Był 
1985 rok, gdy tata, kapitan żeglugi wielkiej, przywoził 
z zagranicy kasety magnetofonowe. Miałem pięć lat, 
włączyłem jedną z nich i oszalałem... na kolejnych kil-
kanaście lat. Tina Turner zdominowała totalnie moje 
dzieciństwo. Do piętnastego roku życia nie miałem 
innych idoli ani muzycznych fascynacji. To przez nią 
namówiłem mamę, aby mnie zawiozła na egzaminy 
wstępne do szkoły baletowej. W swojej percepcji dzie-
więciolatka liczyłem na to, że nauczą mnie tam tańczyć 
jak ona. A był to jeszcze okres, w którym bycie Tiną 
Turner było moim pomysłem na życie. Dopiero szkoła 
baletowa miała to zmienić.

Druga kobieca fascynacja zrodziła się z rozczarowa-
nia baletem. Miałem 15 lat, wróciłem ze stypendium 
ze Stanów Zjednoczonych i w szkolnej bibliotece po-
prosiłem o jakąś „książkę o aktorze”. Dostałem auto-
biografię Heleny Modrzejewskiej i zaczęło się coś, co 
właściwie trwa do dziś. Opętał mnie teatr. Codziennie 
wieczorami  biegałem do innej amatorskiej grupy te-
atralnej, pisałem sztuki, kolegów w internacie zmusza-
łem, żeby je potem grali ze mną na świetlicy. Ta naj-
wybitniejsza dziewiętnastowieczna aktorka teatralna 

stała się moim absolutnym teatralnym guru, punktem 
odniesienia do kolejnych zawodowych decyzji. Zdecy-
dowałem, że szkołę baletową, owszem, ukończę, ale po 
dyplomie nie poświęcę tańcowi ani jednego dnia dłu-
żej. Zostanę aktorem. 

Kolejna idolka, a właściwie kobieta drogowskaz, poja-
wiła się właśnie poprzez Modrzejewską, bo to w seria-
lu o tejże zobaczyłem po raz pierwszy Krystynę Jandę. 
O Jandzie mógłbym napisać osobny felieton, bo odkąd 
skończyłem 16 lat, do dziś nieprzerwanie jest źródłem 
inspiracji i aktorskich zachwytów. Pisałem o niej w pra-
cy maturalnej, wbiłem się nawet do jej garderoby tuż 
przed egzaminami do szkoły teatralnej, żeby to ona 
zdecydowała, czy do tego zawodu się nadaję. I mimo że 
wtedy w Akademii mnie odrzucili, jej głos na tak był dla 
mnie decydujący. To ona zaraziła mnie „chorobą mo-
nodramową”,  to pod jej wpływem sam zdecydowałem 
się założyć fundację i prowadzić autorską inicjatywę. 
Dwukrotnie już spotkałem się z Nią w pracy, za każdym 
razem coraz baczniej obserwując ten fenomen, gejzer 
energii, kobietę instytucję.

No właśnie. Siedzę więc nad tym biznesplanem, my-
ślę co zainteresuje łódzkich widzów, jak przyciągnąć 
potencjalnych sponsorów… I tylko na chwilę odpływam 
w fantazję, że przecież gdyby nie kiedyś ta kaseta ma-
gnetofonowa, ta autobiografia, moje życie mogłoby się 
potoczyć zupełnie inaczej. To wszystko przez kobiety. 
Prawda. Na szczęście Scena Monopolis jest zbyt absor-
bująca, bym mógł sobie pozwolić dłużej na takie melan-
cholijne dywagacje. z

To wszystko przez kobiety
Małgorzata Wojdal

Kasia na rowerze

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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Odkąd pamiętam, w moim życiu zawsze wszystko ukła-
dało się tak, jakbym je sobie wyreżyserowała. Śmiałam 
się zawsze, że moje życie wewnętrzne jest bogatsze od 
tego prawdziwego, bo „świat” przeżywałam najpierw 
w sferze myśli, a potem w realu. I tak, bez względu na 
to, czy startowałam w konkursie recytatorskim, czy 
podejmowałam się już nieco bardziej wymagających 
wyzwań, zawsze wyobrażałam sobie szczegółowo ich 
przebieg, z najdrobniejszymi detalami, rozpisując klatka 
po klatce kolejne sceny. Każdy z tych obrazów, w sposób 
dla mnie zupełnie nieświadomy, wylewał się potem na 
moje życie, tworząc barwną replikę tego, co już widzia-
łam wcześniej. Nie byłam jako dziecko „skażona” lek-
turą o potędze podświadomości, czy fizyce kwantowej, 
która mogła ukształtować moją świadomość. To, czego 
doświadczałam, było zupełnie naturalnym zjawiskiem, 
które po prostu istniało i miało się świetnie. 

Z biegiem lat, w równie naturalny sposób, zaczęłam 
wkraczać na teren, który wydawał się znajomy, ale nie 
do końca poznany. Wizualizacja, podświadomość, tele-
patia…to były obszary, które chciałam sforsować, oswoić, 
zrozumieć. Nasza ludzka natura oczekuje naukowych 
uzasadnień, żąda wyjaśnień i natychmiastowych od-
powiedzi. Grzecznie poddając się oczekiwaniom moje-
go krytycznego „ja”, szukałam, czytałam, zgłębiałam. 
W tym miejscu chciałabym podkreślić niezwykły wkład 
m.in. Josepha Murphy’ego, Charlesa Haanel’a, czy Gregga 
Braden’a w mój rozwój i budowanie samoświadomości. 
Wszystkie lektury, wykłady i rozmowy, utwierdzały mnie 
w przekonaniu, że posiadamy niezwykłe umiejętności 
tworzenia naszej własnej rzeczywistości. Ale do rzeczy… 
Kończąc nieco długi wstęp, chciałabym Was zaprosić do 
mojego świata, utkanego z energii i podzielić się pewną 
historią, która stała się impulsem do tego felietonu. 

Poza projektowaniem wnętrz i prowadzeniem fir-
my even to wo-marketingowej, moją wielką pasją są 

nieruchomości. Wyszukuję w Łodzi zapomniane pereł-
ki, odnajduję w nich piękno i oddaję je w ręce nowych 
właścicieli. Przy tej okazji zawsze towarzyszy mi prze-
konanie, że każde miejsce jest skierowane do konkret-
nej osoby. Zgodnie z teorią sprzedażową, im bardziej 
neutralne wnętrze, tym większa grupa potencjalnych 
odbiorców. Zgadzam się z tym założeniem, sama je 
wielokrotnie stosuję, ale gdy poczuję impuls, płynę pod 
prąd, słuchając intuicji i wtedy kreuję we wnętrzu świat 
wymyślony dla konkretnej osoby. Tak stało się również 
ostatnim razem. Kupując uroczą kawalerkę w dość opła-
kanym stanie, wymyśliłam sobie w detalach postać, dla 
której zaprojektuję i wyremontuję to miejsce. W rozmo-
wach z moją asystentką, przyporządkowałyśmy tej wir-
tualnej osobie nie tylko określone cechy, ale także nada-
łyśmy jej imię. Już nie zastanawiałyśmy się, czy taka 
szafa spodoba się potencjalnemu kupcowi, tylko oma-
wiałyśmy potrzeby nowej właścicielki, którą przecież 
wymyśliłyśmy i zaprojektowałyśmy w detalach. Nasza 
bohaterka była singielką, jeździła na rowerze, miała 
na imię Kasia. Była eteryczna, spontaniczna i kochała 
przyrodę. Dokładnie trzy tygodnie temu, mieszkanie 
trafiło na rynek i dwie godziny po pojawieniu się ogło-
szenia, otrzymałyśmy telefon. Skontaktowała się z nami 
przemiła dziewczyna, która od dłuższego czasu szukała 
mieszkania i która raz w tygodniu zanurzała się w sieci, 
w poszukiwaniach nowych ofert. Na naszą propozycję 
trafiła zaraz po jej publikacji. Dzięki temu szczęśliwe-
mu zbiegowi okoliczności, była pierwszą osobą, która 
umówiła się na spotkanie i pojawiła się w mieszkaniu 
jeszcze tego samego dnia.

Tego marcowego popołudnia, moja asystentka za-
dzwoniła do mnie po prezentacji mieszkania i drżącym 
głosem przekazała mi następującą wiadomość:

 – Mieszkanie zostało zarezerwowane. Na spotkanie 
przyjechała Kasia na rowerze… z
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Anna Kulik

Wiosenne porządki

Anna Kulik – dziennikarka, facynuje ją historia, szczególnie Łodzi i regionu

Studiowała prawo, dziennikarstwo i komunikację społeczną. Absolwentka stosunków międzynarodowych. W 1994 roku roz-
poczęła pracę w mediach. Pierwsze zawodowe kroki stawiała w łódzkiej redakcji „Super Expressu”. Od 1997 roku pracowa-
ła w „Wiadomościach Dnia”, zaś od 2000 do 2014 roku – w „Dzienniku Łódzkim”. Przeprowadziła wywiady m.in. z Tadeuszem 

Mazowieckim, Lechem Wałęsą, Jarosławem Kaczyńskim, Leszkiem Millerem, Bronisławem Komorowskim. W ostatnich la-
tach zajmuje się wydawnictwami poświęconymi mało znanej historii Łodzi i regionu, której jest wielką pasjonatką. 
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Wiosna w moim rodzinnym domu wiązała się z nie-
zmieniającymi się rytuałami. Dłuższe, cieplejsze dni, 
zieleniejąca trawa, bazie i radosne oczekiwanie na Wiel-
kanoc: pisanki, odradzające się życie, baranki i mazur-
ki… Ale zanim – trwały wielkie porządki. 

W dorosłym życiu i we własnym domu, kultywuję tra-
dycję Wielkiej Nocy, ale nie zapominam o wiosennych 
porządkach. Wygląda jednak na to, że jestem na tym 
polu hmmm… nie rozumiejącym współczesnych stan-
dardów dinozaurem. 

Od kilku tygodni jeden z moich znajomych wytyka na 
portalu społecznościowym ogólnie panujący w Łodzi 
brud i bałagan. Swoje uwagi ilustruje zdjęciami. 

Firma, która miała wymieść zalegający przy łódzkich 
krawężnikach piach i brud wyruszyła do pracy z wiel-
kimi dmuchawami. Członkowie ekipy przypominający 
bohaterów filmu „Ghostbusters” wznosili tumany kurzu. 
Brudu, bynajmniej, nie sprzątnęli tylko go rozdmuchali 
na jezdnię, na chodniki, na zaparkowane samochody. Do-
piero po tym, jak sprawę nagłośniły lokalne gazety, przed-
stawicielka magistratu ogłosiła, że „sprzątacze otrzymali 
reprymendę, a w warunkach kolejnego przetargu pojawi 
się zapis o „całkowitym zakazie używanie dmuchaw”. 
I pomyśleć, że gdyby nie wścibskie media rozdmuchaliby 
brud na dwóch milionach metrów kwadratowych – bo 
taka powierzchnia została – według urzędników – za-
kwalifikowana do wiosennego sprzątania miasta.

Całe szczęście są inicjatywy obywatelskie. I tak rośnie 
liczba „detektywów” szukających (z sukcesami) perso-
nalnych śladów tych, którzy wyrzucają śmieci na skraju 
lasu. Serce rośnie, kiedy ma się takich sąsiadów, jak moi. 
Ci przemili ludzie zapoczątkowali akcję zbierania śmieci 
porzuconych w laskach okalających nasze osiedle. Serce 
rośnie, bo do akcji dołączają kolejne osoby. A śmieci bez-
myślnie porzuconych ubywa. Ja sama nie waham się, 

by wyjść z auta na czerwonym świetle i oddać właścicie-
lowi stojącego na sąsiednim pasie samochodu niedopa-
łek albo gumę wyrzuconą przez okno. A co! Wożę w tym 
celu specjalne foliówki. 

Brud brudem, ale ten bałagan… Rozkopany Park Sien-
kiewicza, rozkopany Park Moniuszki, rozkopany Andrze-
jów, rozkopane od dawna skrzyżowanie ulic Kilińskiego 
i Dąbrowskiego, rozkopana Tuwima, Wschodnia, Rydza-
-Śmigłego. Całe miasto przypomina jeden wielki plac bu-
dowy. Wspaniale – napisałabym – gdyby nie to, że roboty 
wydają się nie mieć początku ani końca. Nawet dziecko 
wie, że trzeba przetrwać piekło remontu, by później 
cieszyć się komfortem nowoczesnych rozwiązań. Rzecz 
w tym, że nowoczesne rozwiązania jeśli już są, to wcale 
nie tak komfortowe, jak można by się spodziewać. Weź-
my rondko (nie rondo) przy ul. Malowniczej. Z trudem 
mieszczą się tam ciężarówki, krawężniki dawno przesta-
ły istnieć, słupy oświetleniowe także zostały połamane. 
Teraz resztek infrastruktury strzegą biało-czerwone za-
sieki ozdobione czarnym napisem ich właściciela. 

Rzecz ostatnia, acz fundamentalna: to bałagan 
w naszych głowach. Mieliśmy stronić od mowy niena-
wiści. Ale czy stronimy? Słabo to idzie. Mieliśmy szukać 
wspólnych mianowników, na rzecz budowy wspólnej 
dobrej przyszłości. Zamiast tego, chętnie szukamy wpa-
dek i haków naszych interlokutorów. Powarkujemy do 
siebie zamiast rozmawiać. Emocje, często złe, biorą górę 
nad argumentami i zwykłą ludzką życzliwością.

A gdyby tak posprzątać nasze otoczenie, nasz dom 
i to, co nam najbliższe – nasze myśli? To mogłoby być 
jak dobry, ożywczy sen i przebudzenie w białej, pach-
nącej świeżością krochmalonej babcinej pościeli. Mo-
głoby dać nam poczucie świeżości i wiosennej radości 
z odradzającego się życia… Czego Państwu i sobie z ca-
łego serca życzę! z

Samoświadomość to umiejętność bez, której nie istnieje-
my. To zasada myślenia i rodzaj refleksji, które pozwalają 
nam odkryć kim naprawdę jesteśmy, dokąd zmierzamy, 
co robimy i jakie mamy cele. Świadomość samego siebie, 
swoich możliwości, potrzeb czy ograniczeń pozwala 
nam poznać wzorce oraz mechanizmy naszych działań 
i ich przyczyny. Ta wiedza przekłada się bezpośrednio 
na naszą motywację oraz chęć do życia. Jeśli chcesz kre-
ować swoją rzeczywistość, jeśli pragniesz życia, które 
przyniesie Ci satysfakcję oraz poczucie spełnienia, jeśli 
czujesz, że otaczający Cię świat nie oferuje Ci tego na co 
zasługujesz, to oznacza, że najwyższy czas coś zmienić. 

Poznaj siebie 
Zanim zaczniesz kształtować swój świat, postaraj się 
odkryć jakim jesteś człowiekiem. Ważne, abyś zrozu-
miał swoje pragnienia, potrzeby i tęsknoty. Przyjrzyj się 
temu, co daje Ci niebywałą radość. Nazwij to, co przyno-
si obezwładniający Cię smutek. Zastanów się czy umiesz 
jasno stawiać granice, czy pilnujesz swojej przestrzeni 
i dbasz o wewnętrzny spokój. 

Każdy człowiek jest sumą zalet i wad, mocnych i sła-
bych stron. Każdy z nas nosi w sobie awers i rewers. Nie 
jesteśmy czarno-biali, jednowymiarowi, zero-jedynko-
wi. Świadomość swoich jasnych przestrzeni i mrocz-
nych zakamarków pozwala na akceptację siebie za 
swoją niepowtarzalność i wyjątkowość. Daje zgodę na 
to, kim jesteś i przyzwolenie na to, kim chcesz się stać. 
Świadomość słabych stron zostawia Ci przestrzeń do 
działania, daje możliwość zmian, pozostawia wybór. 
Analiza swojej osobowości, to również odkrywanie po-
tencjału, który niewątpliwie drzemie w każdym z nas. 

Przyjrzyj się swoim wartościom 
Kolejnym ważnym aspektem, któremu warto poświęcić 
trochę czasu są wartości. Często słyszymy ludzi, którzy 
bez chwili wahania odpowiadają, że ich nadrzędną war-
tością w życiu jest rodzina. Ta jakże często wymieniana 
wartość w zasmucająco dużej ilości przypadków okazu-
je się być jedynie wartością deklarowaną, a nie realizo-
waną. A zatem przyjrzyj się dobrze swoim wartościom. 
Nazwij je, uszereguj, a następnie zastanów się w jakim 
stopniu je realizujesz. Co mogłabyś jeszcze zrobić? Jak 
lepiej możesz realizować kluczowe dla ciebie wartości? 

Warto pamiętać, że każda emocjonalna reakcja to 
informacja zwrotna. To pewien sygnał, odklejony pla-
sterek, którym wcześniej zakleiliśmy jakąś ranę. Przyj-
rzyj się swoim emocjom. Zaobserwuj, które z nich naj-
częściej się pojawiają. Złość? Zazdrość? Osamotnienie? 
Gniew? Każda emocja jest pewnego rodzaju wskazówką, 

Dobre życie to świadome życie

drogowskazem. Emocje najczęściej pojawiają się kiedy 
ktoś przekracza Twoje granice lub narusza Twoje war-
tości. Czasami reagujesz w ten sposób gdy sytuacja nie 
przebiega po Twojej myśli lub gdy ludzie zachowują się 
inaczej niż tego oczekujesz. Obserwuj jak reagujesz i na co 
reagujesz. O czym to świadczy? O czym Cię zawiadamia? 
Przed czym ostrzega? Do jakiego działania Cię nawołuje? 
Jaki wniosek możesz wyciągnąć ze swoich emocji?

Wyciągnij wnioski z relacji 
Często mówi się, że ludzie, którymi się otaczamy są 
lustrem nas samych. Cudownie eksponują nasze za-
lety i bezlitośnie obnażają słabości. „Pokaż mi swoich 
przyjaciół, a powiem Ci kim jesteś”. Warto przyjrzeć się 
relacjom, które tworzymy. Warto zastanowić się jakich 
ludzi przyciągamy, a jakich za wszelką cenę unikamy. 
Z kim nam po drodze, a komu nigdy nie będzie dane 
zbliżyć się do naszego świata. Dogłębna analiza relacji, 
które tworzysz to jeden z kluczowych aspektów świa-
domości. Poświęć mu zatem słuszną ilość czasu, prze-
analizuj i wyciągnij wnioski. z

Ludzie pytali Buddę: Co powinniśmy zrobić, żeby się nie denerwować? Co 
zrobić, żeby poskromić swoją zachłanność? Jego odpowiedź zawsze była taka 

sama: Bądźcie świadomi. Wprowadźcie świadomość do Waszego życia. 

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
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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 Air Cafe, 
Piotrkowska 217, 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, 
Montenegro, Wólczańska 51, 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, Medical Magnus, 
Kopernika 38, 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, Stawiszcze 39a, 
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




