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Dawniej na ulicach – dziś w biurach
Budki
telefoniczne
wracają po
latach, nie
zobaczymy
ich jednak na
ruchliwych
ulicach, ale…
w biurowych
przestrzeniach.
Skąd taki
pomysł?
Z potrzeby
zapewnienia
pracownikom
komfortu
podczas rozmów
telefonicznych.

Open space – najczęstsza forma projektowania nowoczesnych biur, staje się coraz większym
wyzwaniem dla menedżerów. Styl pracy, zakładający otwartą przestrzeń, ma swoje zalety:
szybszą komunikację, lepszą współpracę i wymianę informacji, łatwiejsze zarządzanie, no i zazwyczaj mniejsze koszty. Ale są też wady – coraz siniej sygnalizowane w badaniach prowadzonych przez wyspecjalizowane firmy. Pracownicy biur tego typu na całym świecie, jako trzeci
w kolejności czynnik utrudniający im codzienne obowiązki, wskazują hałas. Akustyka staje się
więc ważnym elementem branym pod uwagę przy kształtowaniu przestrzeni.
Największym problemem są rozmowy telefoniczne prowadzone przy stanowiskach pracy. Kiedyś rozwiązaniem było budowanie boksów, stawianie ścianek, ale to nie tylko zaprzeczenie
idei otwartej przestrzeni, ale też ograniczenie równie ważnego dostępu do światła dziennego.
Boksy mają ponadto bardzo złe konotacje socjologiczne, stały się bowiem symbolem bezdusznych korporacji o bardzo odhumanizowanych relacjach wewnętrznych.
Na biurową scenę wkraczają więc budki telefoniczne. Bez obaw, nie te z minionych lat, kiedy
ciężka ebonitowa słuchawka z metalowym przewodem i aparat na monety były jedyną możliwością zadzwonienia do kogoś z ulicy. Projektanci i specjaliści od kształtowania przestrzeni biurowej odkryli je na nowo. Nie posiadają już własnego telefonu, nie stoją na ulicy – są rodzajem
kabiny stawianej w open space, z której korzystają pracownicy podczas prowadzenia rozmów
przy użyciu telefonów komórkowych. Estetyczne, często z własnym oświetleniem i wentylacją, odpowiednio wygłuszone – biurowe budki telefoniczne pozwalają prowadzić rozmowy bez
przeszkadzania pozostałym pracownikom, a przy tym zapewniają poufność.

ul. Przybyszewskiego 92,
(róg Rydza Śmigłego)
93-110 Łódź
tel. 42 67 88 700
kontakt : lodz@mikomax.pl

– Rozwiązanie to zyskuje wielu zwolenników. Potrzeba walki z hałasem jest na tyle duża, że
z powodzeniem wdrażamy własne rozwiązanie. Nasze budki telefoniczne stoją już w łódzkich,
krakowskich czy warszawskich biurach. Zyskały też zwolenników w Europie – bo problem akustyki jest wszędzie taki sam, a budka jest świetnym pomysłem na ograniczanie hałasu – mówi
Jacek Domaradzki, projektant przestrzeni biurowych z łódzkiego salonu firmowego Mikomax
Smart Office.
Ciekawe, czy tak jak kiedyś było z ich ulicznymi pierwowzorami, do nowych budek telefonicznych zaczną się ustawiać kolejki. Jeśli tak – to tym razem będą to kolejki chętnych na ich zakup.

Z

Dzień Dobry!

Z ogromną przyjemnością witamy i kłaniamy
się nisko na łamach nowego i wyjątkowego pisma! „LIFE IN. Łódzkie” to regionalny magazyn,
o tym, co wokół nas. Znajdziecie w nim teksty
o sprawach, które dzieją się w Łodzi i regionie
łódzkim. Przeczytacie o ludziach stąd, o ich
sukcesach i działalności, którą prowadzą. Postaramy się, aby nie zabrakło informacji o niezwykłych miejscach, o modzie, sztuce i kulturze
i o wielobarwności tego regionu. „LIFE IN. Łódzkie” to magazyn inspirowany miejscem, w którym mieszkamy, a ściślej ludźmi stąd, którzy
poprzez swoją ogromną i pozytywną aktywność
sprawiają, że jest ono jedyne w swoim rodzaju.
Przed laty Dorota Terakowska, dziennikarka,
pisarka, obserwatorka ludzi i życia napisała:
„Dobrze i pięknie jest tu, gdzie jesteśmy, ale nie
umiemy tego dostrzec, docenić ani polubić, bo coś
gna nas tam, gdzie nas nie ma”. I właśnie dlatego chciałybyśmy, aby nasz magazyn sprawił, że
– w tej gonitwie za czymś, co i tak ulotne, dalekie
i nie do złapania – zaczniemy dostrzegać i doceniać to, co nas otacza. Wierzymy, że nam się uda.
Chciałybyśmy też, za jakiś czas, powiedzieć
o magazynie „LIFE IN. Łódzkie”, że to nasze

Beata Sakowska
redaktor naczelna
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wspólne pismo – dziennikarzy i czytelników.
Dlatego już teraz zapraszamy do współredagowania – piszcie, dzwońcie, zaczepiajcie nas na
Facebooku! Realizując nasze pasje, stworzyłyśmy ten projekt dla Was i z myślą o Was.
Na ponad osiemdziesięciu stronach pierwszego numeru magazynu przedstawiamy ludzi,
którym udało się osiągnąć sukces, ludzi kreatywnych i odważnych, potrafiących uparcie
i konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu,
poszukujących nowych wyzwań, ludzi, którzy
od życia ciągle chcą więcej. Znajdziecie wiosenne trendy, miejsca warte zobaczenia, ważne
rozmowy o zdrowiu, dobrą kuchnię i kilka zdań
na temat rozwoju osobistego.
„LIFE IN. Łódzkie” to magazyn tętniący życiem
Łódzkiego w każdym jego aspekcie. Jesteśmy
dostępni w modnych kawiarniach i restauracjach, hotelach, salonach SPA, gabinetach, miejscach rozrywki – wszędzie tam, gdzie coś się
dzieje i gdzie jesteście Wy!

Do zobaczenia w czerwcu!

Agnieszka Tokarczyk
wydawca
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Jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na
podniesienie kwalifikacji swoich pracowników
dowiedzieli się przedsiębiorcy i przedstawiciele
firm szkoleniowych, którzy wzięli udział w seminarium zorganizowanym w zrewitalizowanych wnętrzach EC1 Łódź przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Gościem specjalnym seminarium była znana
dziennikarka, prezenterka, a przede wszystkim profesjonalistka przez duże P – Dorota
Wellman, która zachęcała do pogłębiania
wiedzy przez całe życie. – Czy warto zdobyć
praktyczną wiedzę z jazdy tramwajem i jeszcze
do tego zdać egzamin na kurs maszynisty –
warto. Bo jak przyjdzie kiedyś taki czas, że już
nie będę mogła być dziennikarką zawsze będę
mogła zarabiać na życie prowadząc warszawskie tramwaje – mówiła podczas spotkania.
W seminarium zatytułowanym: LEVEL UP – BON
ZŁAP „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi – szkolenia i doradztwo w nowej
odsłonie” wzięli udział m.in. przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
W regionie łódzkim na realizację programu –
w formie bonów szkoleniowych – przeznaczono
83,6 mln zł! Bony umożliwią podnoszenia kwalifikacji, m.in. poprzez szkolenia, doradztwo lub
studia podyplomowe.

Gwiazdy w Manufakturze

Robert Lewandowski w Łodzi

Po wygranym meczu z Czarnogórą Robert Lewandowski
pojawił się w Łodzi. Spotkał się z pracownikami fabryki Gillette,
marki której jest ambasadorem. A potem z łódzkiego lotniska odleciał do Monachium, gdzie mieszka i gra w Bayernie.

BODY WORLDS

Kamilla Baar-Kochańska, Małgorzata Foremniak
oraz blogerka Jessica Mercedes, odwiedziły łódzką Manufakturę. Panie uczestniczyły w zamkniętym spotkaniu zorganizowanym
przez markę Marc Clain dla swoich klientek.

Wiosna budzi się do życia

Krokusy, złoć żółta, pierwiosnek ząbkowany, śnieżnik, ciemiernik biały, przylaszczka pospolita i wawrzynek wilczełyko kwitną w łódzkim
Ogrodzie Botanicznym. Żeby je zobaczyć trzeba się uważnie rozglądać,
większość z nich jest mała. I choć ogród zdążył się już zazielenić to jest
jeszcze za wcześnie na podziwianie bardziej okazałych kolekcji jak
chociażby wyjątkowych tulipanów (na zdjęciu). W tym roku w ogrodzie
zaplanowano mnóstwo imprez plenerowych. Przez cały kwiecień ogród
będzie czynny od godz. 9 do godz. 19. Bilety dostępne są w cenie: ulgowe – 4 zł, normalne – 8 zł.
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Biurowy Imagine

Niezwykle kontrowersyjna wystawa BODY WORLDS to najliczniej odwiedzana na świecie
naukowa wystawa, autorstwa dr.
Gunthera von Hagensa. Wystawę ludzkich ciał można oglądać
w Porcie Łódź do 2 lipca 2017.
BODY WORLDS & The Cycle of Life
jest zbiorem ponad 150 anatomicznych wzorców, które przedstawiają historię naszego życia.
Jak nasze ciało się rozwija od
najmniejszych komórek w okresie
płodowym aż po okres starości.
BODY WORLDS miało szansę podziwiać już ponad 43 milionów
odwiedzających w ponad 110
miastach na całym świecie. Ekspozycja od ponad 20 lat rozbudza
ogromne emocje i skłania do refleksji nad życiem, to niesamowite
spotkanie z człowieczeństwem,
a przez to z samym sobą.

www.lifein.pl

Nowy kompleks biurowy Imagine, realizowany przez Avestus Real Estat, powstanie przy skrzyżowaniu ulic
Piłsudskiego i Śmigłego-Rydza w Łodzi. Nowoczesna
i zapewniająca wygodę
przestrzeń biurowa,
zlokalizowana w 2 budynkach, zajmie powierzchnię łącznie
14,5 tys. mkw. Na
parterze powstanie
przestrzeń handlowo-usługowa ze
sklepami, punktami
usługowymi, restauracją, kantyną. Z myślą
o rowerzystach zapewnione zostaną stanowiska
dla rowerów, szatnie oraz
prysznice. Obiekt zaoferuje
również 356 miejsc parkingowych
(trzeci budynek). Rozpoczęcie prac nastąpi w 3. kwartale 2017 roku, zaś planowany
termin ukończenia projektu zaplanowano na
przełomie 2018 i 2019 roku. Projekt przygotowała pracownia DDJM.
foto: http://www.urbanity.pl

Białe tygrysy
z Borysewa

W ogrodzie zoologicznym
w Borysewie, które specjalizuje
się w hodowli rzadko spotykanych w naturze białych tygrysów
i lwów, przyszły na świat kolejne
małe tygrysiątka. Czworaczki, trzej
panowie i jedna dama czują się
wyśmienicie. W połowie czerwca będzie je można podziwiać na
wybiegu w towarzystwie licznej
tygrysiej rodziny. ZOO w Borysewie
posiada obecnie 20 proc. światowej populacji białych tygrysów i 15
proc. populacji białych lwów.
fot. Zoo Safari Borysew

Dorota Wellman w EC1
mówiła o sukcesie

fot. materiały prasowe

krótko

krótko
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polecamy

polecamy



23 kwietnia, godz. 17

28 maja, godz. 19

Jak nie oszaleć z facetem

Hans Zimmer i ….?

Dla wielbicieli serialu „Ranczo” Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej przygotował niezwykłą propozycję teatralną. „Jak nie oszaleć
z facetem” to spektakl twórców „Rancza” napisany w oparciu o serialowe postacie. Nie brakuje mu sytuacyjnego komizmu, dzięki któremu
serial gromadził przed telewizorami miliony Polaków. Przedstawienie
z pogranicza teatru i kabaretu w sposób niepozbawiony humoru pokazuje różnice między postrzeganiem świata przez kobiety i mężczyzn. Na
scenie zobaczymy Piotra Pręgowskiego, Dorotę Chotecką-Pazurę i Dorotę Nowakowską. Bilety dostępne w serwisie: www.kupbilecik.pl.

Atlas Arena po raz kolejny będzie gościć postać, której fanom muzyki
filmowej nie trzeba przedstawiać. Hans Zimmer, autor ponad stu ścieżek dźwiękowych, zdobywca Oskara, dwóch Złotych Globów i nagród
Grammy, wystąpi w Łodzi wraz z orkiestrą i chórem. Zaprezentuje pełen
przekrój swojej twórczości. Nie zabraknie soundtracków ze słynnych
filmów: „Króla Lwa”, „Piratów z Karaibów”, „Gladiatora” i wielu innych.
Dodatkową atrakcją bez wątpienia będzie zaproszenie przez Zimmera
artystów ze świata muzyki rozrywkowej. Kim będą specjalni goście?
Przekonamy się 28 maja.

Miejski Dom Kultury, Rawa Mazowiecka,
ul. Krakowska 6c

20, 21, 23 kwietnia, godz. 17

19 kwietnia, godz. 20

Czarownice
z Salem

Gregory Porter
w Wytwórni

Nazywany objawieniem współczesnego jazzu wokalista wystąpi w Klubie
Wytwórnia 19 kwietnia. Łódź znalazła
się na trasie koncertowej promującej
jego najnowszy album „Take me to
the Alley”. Wcześniejsza płyta „Liquid
Spirit” rozeszła się w ponad milionie
egzemplarzy, co dla każdego jazzmana
stanowi wymarzony wynik. Wielbicieli
jazzu i nie tylko urzeka głębokim głosem i aranżacjami. Bilety dostępne na
stronie www.wytwornia.pl

Ireneusz
Czop
Mariusz Grzegorzek, rektor łódzkiej Szkoły Filmowej, zmierzył się
z dramatem Arthura Millera „Czarownice z Salem”. Jak zapowiada
reżyser, sztuka w jego adaptacji
nie traci na aktualności. Procesy
i egzekucje domniemanych czarownic z miasteczka Salem stanowią dla niego punkt wyjścia do
rozważań o współczesnym świecie
rozpiętym między polityką a religią
oraz o mechanizmach manipulacji
i sprawowania władzy. Premiera
spektaklu wpisuje się w obchody
70-lecia Wydziału Aktorskiego
Szkoły Filmowej. Na scenie oglądamy zarówno wykładowców, jak
i studentów łódzkiej uczelni. W rolach głównych występują Agnieszka Więdłocha i Ireneusz Czop. Premiera miała miejsce 1 kwietnia.
Teatr im. Stefana
Jaracza, Łódź,
ul. J. Kilińskiego 45
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Atlas Arena, Łódź, ul. Bandurskiego 7

Klub Wytwórnia, Łódź,
ul. Łąkowa 29

7 maja, godz. 18

28 kwietnia, godz. 19

Ich utwory mają niesamowitą
zdolność pobudzania do rozmowy, otwierają umysł i rozwiązują język. Razem przeszli
długą drogę przez wiele nurtów i stylistyk, od jarocińskiej
sceny, po studio im. Agnieszki
Osieckiej. Stale imponują
wrażliwością, spostrzegawczością i dystansem. Zespół
Raz Dwa Trzy odwiedzi Wytwórnię 7 maja. Zespół powstał ćwierć wieku temu, a od 20 lat w niezmienionym składzie nagrywa i koncertuje w kraju i za granicą.

Wielbiciele prozy Jerzego Pilcha
z pewnością docenią przygotowywany we współpracy z warszawskim
Teatrem IMKA spektakl „Wiele demonów”. To adaptacja jego wydanej
w 2013 roku powieści o tym samym
tytule, której akcja rozgrywa się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku na Śląsku Cieszyńskim. Powieści
nie brakowało charakterystycznego
dla Pilcha humoru i intrygi. Czy Mikołajowi Grabowskiemu, reżyserowi
spektaklu, uda się przenieść specyficzny język pisarza na deski teatru
dowiemy się 28 kwietnia. Na scenie
zobaczymy m.in. Joannę Król, Iwonę
Bielską i Tomasza Karolaka.

Raz Dwa Trzy

Klub Wytwórnia, Łódź, ul. Łąkowa 29

Wiele demonów

Teatr Nowy, Łódź,
ul. Więckowskiego 15

22 kwietnia, godz. 21

LemON w Wytwórni

LemON wraca do Łodzi. W 2016 roku zagrał jako support występującego w Atlas Arenie zespołu Imagine Dragons. Muzycy tej grupy wybrali ich osobiście. LemON to zespół, który udowodnił, że ambitna
muzyka na wysokim poziomie – może trafić na pierwsze miejsca list przebojów. Tak stało się chociażby z utworami ,,Napraw”, ,,Scarlett”, ,,Spójrz”, ,,Nice” i ,,Jutro”. W zaledwie cztery lata dorobili się
trzech płyt, rozpoznawalnego stylu i rzeszy fanów. 24 marca ukazał się album „Tu”, z którego utworów
posłuchać będziemy mogli w Klubie Wytwórnia.
Klub
Wytwórnia,
Łódź, ul.
Łąkowa 29

23 maja, godz. 20

Pożegnanie Deep Purple

Łódź znalazła się na pożegnalnej trasie „The Long Goodbye Tour” kończącego karierę zespołu. Deep
Purple zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce materiał z płyty „InFinite”. Z pewnością nie zabraknie
również największych przebojów – „Child in Time”, „Smoke on the water” i „Soldier of Fortune”. Choć
data zakończenia trasy nie jest jeszcze znana, wiadomo już, że to ostatnia szansa, żeby usłyszeć legendę hard rocka w Atlas Arenie. Bilety dostępne na www.ticketpro.pl

Joanna
Król

Atlas Arena, Łódź, ul. Bandurskiego 7

www.lifein.pl

11

z okładki

z okładki

Leżenie w hamaku?
Nie dla mnie!
Czego nauczył się Pan od kobiet?

Uczę się cały czas. Cierpliwości i rozpoznawania emocji. Myślę, że mężczyźni mają z tym
kłopot. Kobiety są biologicznie lepiej przygotowane do obserwacji otoczenia, wyczuwania
zmian w czyimś zachowaniu, wsłuchiwania
się w słowa. Od mamy dostałem osprzęt bojowy na życie i plecak różnych ciężarów, na
przykład to, że od dziecka musiałem być mężczyzną w domu. Niezależnie od tego, czy miałem sześć, czy naście lat, wymagała, bym był
odpowiedzialny za młodszą siostrę.
Słyszałem: „Masz swoje zainteresowania
i pasje, sport, zespół muzyczny – to świetnie,
ale wykonaj najpierw to, co jest twoim domowym obowiązkiem”. Nie miałem forów, nie
słyszałem: „Synku odpocznij, pobaw się na
podwórku”.

i......

Wciąż nawiguję pomiędzy
pracą w teatrze, na
planach filmowych, rolami
w serialach, castingami,
zajęciami ze studentami
w szkole filmowej, uczeniem
się nowych ról, domowymi
obowiązkami, czasem
z dziećmi i spotkaniami ze
znajomymi. Leżenie w hamaku
w ogrodzie mi nie odpowiada.
Miałbym wrażenie, że ucieka
mi życie – mówi Ireneusz
Czop w rozmowie z Magdą
Maciejczyk.
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Gdy byłem ministrantem, o piątej rano szedłem do kościoła na poranną mszę, później
na basen, a wracając do domu, miałem już
w torbie świeże bułki dla mamy i siostry.
Budziłem je, robiliśmy śniadanie i szykowaliśmy się z siostrą do szkoły. Po południu
grałem w piłkę w klubie Wisła Płock, miałem zajęcia karate i próby z zespołem Vox
Clamantis – z repertuarem o tematyce religijnej. Później odrabiałem lekcje, czytałem,
a wieczorem szedłem pobiegać. Nigdy się nie
nudziłem. I muszę przyznać, że całkiem nieźle się w tym wszystkim odnajdywałem. Było
super. Co więcej, taki ciągły trening i poligon
życiowy, jaki mama zaserwowała mi w dzieciństwie, został we mnie do dzisiaj. Wciąż nawiguję pomiędzy pracą w teatrze, na planach
filmowych, rolami w serialach, castingami,
zajęciami ze studentami w szkole filmowej,
uczeniem się nowych ról, domowymi obowiązkami, czasem z dziećmi i spotkaniami ze
znajomymi. Przyjaciele zastanawiają się, czy
ja w ogóle odpoczywam.

Co Pan im wtedy mówi?

Leżenie w hamaku w ogrodzie mi nie odpowiada. Miałbym wrażenie, że ucieka mi życie.

www.lifein.pl

Podobno Ireneusz Czop chciał zostać
księdzem?

Pamiętam taką sytuację: koleżanki mamy żartowały przy mnie, że będę miał w życiu powodzenie u dziewczyn, bo jestem bardzo ładny.
Na to ja uciekłem do swojego pokoju, napisałem na kartce: „Nie będę miał dziewczyny, ponieważ będę księdzem”, i dałem im tę kartkę,
bo wstydziłem się powiedzieć o tym głośno.
Wciąż mam z tym problem.
Lubię, gdy ludzie mówią o mnie dobrze,
ale nie umiem się zachować, gdy to słyszę
wprost. Czasem żartuję, że to nie ja, tylko brat.
Wychodzą z tego naprawdę śmieszne sytuacje.
Kiedyś w Skrzynkach niedaleko Tomaszowa
Mazowieckiego w przydrożnym sklepiku poprosiłem o parówki, bułkę i coca-colę. Pani,
która mnie obsługiwała, zapytała, czy nie jestem przypadkiem z telewizji. Zażartowałem,
że owszem brat bliźniak tak, ale nie ja i usłyszałem: „Oczywiście, ludzie z telewizji takich
rzeczy nie jedzą”.

Wróćmy do pomysłu na życie w sutannie.

Naprawdę myślałem o tym, aby po maturze
zapisać się do seminarium duchownego. Zawsze dążyłem w życiu do tego, żeby zajmować
się tym, co mnie interesowało. Nie jestem typem człowieka, który mówi sobie: to jest trendy, a to jest fajne, a to jest moment wertykalnego myślenia, to spróbuję, bo może akurat się
uda. Moja mama jest głęboko wierząca i jest to
również we mnie. Szukałem w życiu różnych
dróg do Boga. Poprzez Oazę, ministranturę,
grupę muzyczną Vox Clamantis z repertuarem
o tematyce religijnej.

Jestem pod wrażeniem...

Wbrew temu, co może pani sobie teraz o mnie
myśleć, mama nie miała ze mną łatwo. To, że
byłem ministrantem, nie znaczy, że nie miałem diabła za koszulą. Jeśli był konflikt wśród
chłopaków na osiedlu, zazwyczaj kończył się
bijatyką, w której zawsze ostro walczyłem
o swoją pozycję. Musiałem. Miałem wrażenie
ciągłego zagrożenia i nastawienie, że cały czas
muszę być gotowy do obrony, żeby inni szano-
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wali mnie i moją siostrę. Później – podczas studiów w Łodzi – miałem taki okres w życiu, kiedy wolność, kobiety, wino i śpiew zawracały
mi tak bardzo w głowie, że zdarzało się tracić
grunt pod nogami. Dzisiaj, kiedy wspominam
tamte czasy, myślę, że parę rzeczy mógłbym
sobie darować. Z drugiej strony usprawiedliwiam się, iż fakt, że mama wychowywała
mnie sama, świat bez mężczyzn, spowodował,
że nie miałem punktu odniesienia. Musiałem
sam stworzyć w sobie mężczyznę od początku.

Ireneusz Czop, aktor Teatru im. Jaracza znany jest m.in.
z filmów: „Pokłosie”, „Kochanie, chyba cię zabiłem” czy
„Jack Strong” oraz seriali: „Komisarz Alex”, „Skazane”,
„Na dobre i na złe”. Wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi,
ojciec Michała i Majki, zodiakalny Rak, urodzony w Płocku
w 1968 roku. Na deskach łódzkiego teatru możemy
oglądać go m.in. w „Czarownicach z Salem”, spektaklu
którego premiera miała miejsce 1 kwietnia.

z okładki

ku nie jest najważniejszy. Na egzaminach do
szkoły aktorskiej miałem na sobie turkusowy
damski dres, bo tylko taki udało się mamie
zdobyć i nie był to dla mnie żaden problem.

Decyzja o zdawaniu do szkoły aktorskiej
zapadła, bo...

Zdecydowałem o tym tuż przed maturą. Po
przypadkowej wizycie w szkole filmowej na
Targowej. Byłem w Łodzi na festiwalu piosenki studenckiej Yapa. Występowałem z kumplami z Płocka i zabalowaliśmy. O świcie któryś
z chłopaków wpadł na pomysł, żebyśmy poszli
na miasto pooglądać ładne dziewczyny, ktoś
inny zaproponował, żeby odwiedzić „Filmówkę”. Akurat przez podwórko przechodziły dwie
zgrabne studentki ze szpadami na plecach,
w obcisłych kostiumach. Pomyślałem: bardzo
fajna ta szkoła. W tym dniu trwały konsultacje
dla przyszłych słuchaczy, więc na nie poszedłem. Usłyszałem: nadajesz się, możesz zdawać. Dostałem się za pierwszym podejściem.

Kobiety cenię najbardziej za...
Chyba całkiem nieźle wyszło. Wiem, że
nie przejmuje się Pan drobiazgami.

To wynika z życiowych doświadczeń. W moim
rodzinnym domu się nie przelewało. Chodziłem w ubraniach po kolegach i trzeba było
przełykać takie sytuacje, że na mój widok
ktoś krzyknął: „O, idzie w moim ciuchu”,
z wydźwiękiem żenada. To nie było fajne.
Ale nauczyło mnie hartu ducha, patrzenia na
świat przez pryzmat tego, że ważne jest to,
co w środku, a nie opakowanie. Na studiach
nieraz przekonałem się, że ten lukier na pącz-
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Uczciwość, wierność, za to, że dają poczucie
bezpieczeństwa. Widzę sens w tradycyjnym
modelu rodziny. Jest bliżej naturalnego porządku świata. Jednocześnie uważam, że stereotypem, który bardzo przeszkadza w związku,
jest tradycyjny podział obowiązków: mężczyzna pracuje, kobieta prowadzi dom, chlasta
kosą uczucie. Powoduje, że ludzie zaczynają
się licytować, kto za co powinien odpowiadać.
W obecnym świecie wiele się pozmieniało
i w ślad za tym powinny iść zadania w związku. Powinno być tak, że sprząta, pierze, gotuje
i zajmuje się dziećmi ten, kto akurat ma na to
więcej czasu czy ochoty. Nie widzę nic nienatu-

ralnego w sytuacji, w której kobieta ma pracę,
a mężczyzna nie, więc on zostaje w domu z niemowlakiem i karmi go butelką, a ona zarabia
na rodzinę. Pewnie wielu kobietom taka sytuacja bardzo by odpowiadała. Mam wrażenie,
że współczesne kobiety bardzo potrzebują niezależności finansowej, muszą mieć ją wpisaną
w życie, jakby się bały, że inaczej mniej znaczą
w rodzinie. Sama deklaracja mężczyzny „zaopiekuję się tobą”, „jestem z tobą” nie wystarczy, żeby czuły się w związku bezpiecznie.

Jakie są relacje w Pana domu?

Myślę, że łatwiej ze mną pracować niż żyć. Może
dlatego tak dużo pracuję (śmiech). Moja żona,
Teresa Dzielska, też jest aktorką. Takie związki
nie są łatwe. Nasz zawód zabiera mnóstwo czasu i pochłania energię. Żeby pojechać na casting,
trzeba przeczytać scenariusz, przygotować się
do roli, zbudować postać w oparciu o różne informacje jej dotyczące, czasem filmy, muzykę,
rozmowy z ludźmi. Do tego jestem perfekcjonistą. To też jest trochę moje przekleństwo. Kiedy
oglądam się wstecz, myślę: można byłoby sobie
pewne rzeczy odpuścić, nie wszystko w życiu
musi być zapięte na ostatni guzik. Na zajęciach
ze studentami lub gdy rozmawiam z moimi
dziećmi mówię: „Pozwólcie sobie na błąd”.
A gdy sobie czasem na to pozwalam, za każdym
razem szukam sposobu, jak mógłbym go naprawić. Moje życie to też ostra jazda z megadawką
emocji. Już wiem, że tylko do pewnego momentu potrafię je trzymać, porządkować, układać
i zbierać różne energie, a potem jest wybuch.
I to nie jest fajne. Podziwiam moją rodzinę, że
ze mną wytrzymuje. Gdyby mnie przyszło być
na ich miejscu, nie wiem, czy bym nie uciekł.
No, chyba żebym bardzo siebie kochał.

www.lifein.pl

Wyznanie „kocham cię”...

Nie mam problemu, żeby mówić je moim bliskim. Dzieciom, żonie, mamie. Często go używam i nie jest to dodatek na zakończenie zdania. Myślę, że mówienie komuś kocham nawet
w niełatwych momentach, ma ogromną moc
budowania.

Czy uważa Pan, że seks to skuteczne antidotum na kłopoty w związku?

Seks totalnie zbliża. Kiedyś czytałem, że nie
powinno się godzić w łóżku. Uważam, że jest
to bzdura. Oczywiście to jest rodzaj zagłuszania problemu, zamiast rozmawiać o nim i szukać rozwiązania, zamiatamy go pod dywan:
teraz będzie nam przyjemnie i cześć. Jednak
jeśli jest dobra relacja między dwojgiem ludzi
i naprawdę się kochają, a teraz się pokłócili,
czy przechodzą trudny moment, to seks będzie
im przydatny do tego, żeby zacząć rozmawiać.

Jakim ojcem jest Ireneusz Czop?

Dużo pracuję, ale w tym szaleństwie próbuję
też wprowadzić w życie trochę harmonii, żeby
dzieciaki wiedziały, że jestem dla nich. Kiedy
nie gram, staram się znaleźć czas, aby wyjść
razem na basen albo na rower, odprowadzać
córkę do szkoły, spędzić tylko z synem pół dnia
w sobotę lub w niedzielę. Kiedy gram, dzwonię, żeby wieczorem pogadać. Sam w ich wieku miałem sporo różnych zainteresowań. Pod
tym względem mama dawała mi dużo swobody i wsparcia. Pamiętam, że nieraz mama
mówiła: „Znowu coś wymyśliłeś, pewnie niedługo ci minie”. Ale kiedy okazywało się, że na
przekład od dwóch lat gram w klubie w piłkę
albo od lat uprawiam karate, chwaliła: „Fajnie,
że jesteś w tym, fajnie, że to robisz”. Chcę, żeby
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l Ireneusz Czop, absolwent PWSFTViT w Łodzi. Aktor związany z teatrami łódzkimi: Nowym (1994–1996, 2003),
Powszechnym (1996–2001) i Teatrem im. Jaracza (od 2004 roku). Wyróżniony nagrodą łódzkich recenzentów
Złota Maska za role: Antyfonalna z Efezu w „Komedii omyłek” W. Szekspira oraz Clinta w „Blasku życia” Rebeccy
Gilman i Biffa Lomana w „Śmierci komiwojażera”. Laureat Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza – przyznawanej
przez redakcję miesięcznika „Teatr” – za rolę Makbeta w przedstawieniu „Makbet” Williama Szekspira. Ma na
koncie kilkadziesiąt ról filmowych i udział w najlepszych polskich filmach: „Pokłosie”, „Konwój”, „Prosta historia
o morderstwie”, „Śpij kochanie”, „Życie jest piękne”, „Dzień kobiet”, „Miłość w Mieście Ogrodów”, „Wołyń”, „Żyć,
nie umierać”, „Jack Strong”, „Kochanie, chyba cię zabiłem”, „Obywatel”, „Słodko gorzki”, „Leśne doły”, „Generał”,
„Jestem twój”, „Pornografia”, „Historia samotności”, „Afganistan”, „Być jak Kazimierz Deyna”, „Felix, Net i Nika
oraz teoretycznie możliwa katastrofa”. Najpopularniejsze seriale, w których występował, to: „Komisarz Alex”,
„Na dobre i na złe”, „Prawo Agaty”, „Klub szalonych dziewic”, „Blondynka”, „Ojciec Mateusz”, „Na Wspólnej”,
„Samo Życie”, „Plebania”, „Hotel 52”, „Pensjonat pod Różą”, „Sprawa na dziś”, „Kopciuszek”, „Lekarze”, „Szpilki na
Giewoncie”, „Świat według Kiepskich”.

moje dzieci nie przespały swoich zainteresowań. Uczę je, że jeśli ma to być coś ważnego,
to trzeba temu mocno się oddać. Nie wystarczy
grać na pianinie raz w tygodniu. Ale najważniejsze dla mnie jest, aby były dobrymi, uczynnymi ludźmi. Amen.

Która rola filmowa jest Panu najbliższa?

Zawsze mówię sobie, że ta najlepsza to jest ta
następna i ta najbardziej ulubiona też. Wciąż
mam w sobie głód poszukiwania, wyzwań.
Żeby nie tylko nie nudzić się w życiu, ale żeby
też coś ze sobą załatwić. Oczywiście, że mam
wiele ról, z których jestem zadowolony albo
dumny. Na przykład: Franciszka Kaliny w „Pokłosiu”, Adama w serialu „Skazane”, Makbeta
w „Lady Makbet”, Antyfonalna w „Komedii
omyłek”, granych na deskach Teatru im. Jaracza w Łodzi, kardynała Karola Wojtyły
w „Totus Tuus”. Nawet zbudowanie takiej postaci jak Ryszard Puchała w serialu „Komisarz
Alex” jest dla mnie czymś bardzo sympatycznym, podobnie jak doktora Tomasza Rzepeckiego w „Na dobre i na złe”. I całe mnóstwo
innych ról, których teraz nie pamiętam, są
mglistym wspomnieniem sprzed dwudziestu
paru lat. Jestem szczęściarzem, bo moje role
nie zaszufladkowały mnie jako aktora.

Obserwuję Pana bacznie podczas tej
rozmowy. Widzę wiele podobieństw
z granymi postaciami.

Kiedyś panie w urzędzie skarbowym zapytały,
dlaczego w książce podatkowej w rubryce koszty wpisałem sportową odzież, i czy była ona
noszona również prywatnie. Odpowiedziałem, że przygotowywałem się do roli, w której potrzebowałem takiego ubrania i zadałem
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im pytanie: „Kiedy aktor jest prywatnie?”. Czy
można rozdzielić czytane przeze mnie książki, oglądane filmy i spektakle na takie, które
przydadzą się do przyszłej roli i te absolutnie
niepotrzebne? Nawet praca w ogródku czy
umiejętność naprawienia kranu może dać mi
umiejętności, dzięki którym postać, w którą
się wcielę, będzie wiarygodniejsza, a moja gra
aktorska lepsza. Nie da się rozgraniczyć, kiedy
aktor jest w pracy. Wszystko, co robimy, przekłada się później na grane role. Budują się całe
nasze życie. To, że kiedyś miałem mnóstwo
różnych zainteresowań i profesji, pomaga mi
dziś grać w różnych miejscach. Uczyłem się
w technikum elektrycznym. Grałem zawodowo w piłkę. Wcześnie zacząłem utrzymywać
się sam. Byłem hydraulikiem, elektrykiem, pomocą leśną. Nie boję się, co będzie, jeśli nagle
przestanę grać, bo wiem, że umiem robić jeszcze wiele innych rzeczy. Potrafię pospawać
klatkę, kosić kosą, wydoić krowę. Mogę w każdej chwili usiąść i napisać referat z hermeneutyki czy twórczości Tuwima.

„Pokłosie”

Materiały promocyjne,
reż. Władysław Pasikowski,
dystrybucja MONOLITH FILMS

I jeszcze jeden łódzki akcent. Spotkaliśmy
się w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Proszę opowiedzieć o najnowszym
przedstawieniu „Czarownice z Salem”
w reżyserii Mariusza Grzegorzka, w którym główne role grają Ireneusz Czop
i Agnieszka Więdłocha.

Myślę, że dramat Arthura Millera „Czarownice z Salem” to opowieść o szaleństwie głupoty, związanej ze sprawowaniem władzy,
o łatwym klasyfikowaniu ludzi. Ostrzeżenie
o niebezpieczeństwie władzy, która może doprowadzić nawet do śmierci. Zapraszam na
widownię.

„Kochanie, chyba cię zabiłem”
fot. KINO ŚWIAT

www.lifein.pl

„Konwój”

fot. KINO ŚWIAT
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styl życia

platam każde oczko i tak je kształtuję, by
zajęło odpowiednie miejsce w powierzchni
bryły jaką tworzę. Bardzo trudno określić
ile potrzeba mi czasu, by wykonać torebkę.
Każda z nich jest inna. Niewielką kopertówkę
wyplatam ok. 8-10 godzin. Ale torebka to nie
tylko część z drutu. Do środka szyję materiałowy wkład, mocuję zamek, a z atłasowego
sznurka plotę pasek. Wszystko dopięte na
tzw. ostatni guzik. Jeśli chodzi o jakość nie
daję sobie taryfy ulgowej.

Czy wytwarzane przez Ciebie przedmioty są trwałe, czy z czasem nie
pokrywa ich rdza?

Czy są trwałe? Mojej pierwszej miski na
owoce używam już 7 lat. Do swych prac używam różnego rodzaju drutu. Ocynkowany

Kocham
ten splot
wielu
oczek
Z drutu wyplata lampy,
misy, żyrandole,
a czasem mniej
poskromione kształty.
Choć stalowa nitka, to
niepokorny materiał,
od kilku lat Agnieszka
Kwiatkowska stara się
go ujarzmiać, i trzeba
przyznać, że wychodzi
jej to doskonale.
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LIFE IN: Agnieszka, skąd wziął się pomysł na wytwarzanie
oryginalnych, unikatowych rzeczy ze …stalowego drutu? To
przecież bardzo ciężkie i w dodatku niewdzięczne tworzywo.

Agnieszka Kwiatkowska: Odkąd pamiętam towarzyszył mi „zespołu niespokojnych rąk” (śmiech), a przejawiało się to w uprawianiu
różnych technik rękodzielniczych. Jedną z najbardziej mnie fascynujących było robienie na drutach. Zaczęłam dość wcześnie, bo już
jako czterolatka. Kilka lat temu poczułam, że dalsze eksperymentowanie z kolorami i wzorami w tej technice już mnie tak nie ekscytuje, ale wciąż kocham ten splot wielu oczek i byłoby fantastycznie
znaleźć sposób na „postawienie dzianiny”, tak by powstała np. miska na owoce. Początkowo moczyłam wełniane robótki w różnej
maści klejach i utwardzaczach, ale kiedy wyschły na formie i były
już nawet miskami, mizernie było z ich estetyką. Postanowiłam
więc zmienić wełnę na drucianą „nitkę”. W tym miejscu okazało
się, że cieniutki drucik przerabiany „na drutach” bardzo kaleczy
dłonie, a w dodatku poświęcenie nie jest warte efektów. Grubszy
drut miał szansę się sprawdzić, ale już absolutnie nie w tradycyjnej technice. Zaczęłam więc, można powiedzieć, od nowa. Kupiłam
100 metrów grubszego stalowego drutu i dopóki palce dawały radę
gimnastykować się, próbowałam wieczorami wyginać go i splatać na
setki różnych sposobów. Nie pamiętam, ile prób skończyłam niepowodzeniem, ale było ich mnóstwo. Któregoś wieczoru, po kilku miesiącach starań i leczenia odcisków, usiadłam w fotelu i zaczęłam zwijać i zaplatać drut w sposób, który obiecywał, że efekt mojej pracy ma
szansę stać się przestrzenną bryłą. Przy pracy zastał mnie świt, a później wstający na śniadanie domownicy. Ręce drżały mi ze zmęczenia,
ale nakręcona odkryciem nie mogłam oderwać wzroku od stojącej
dzianiny, w kształcie małej i mocno krzywej miski na owoce!!!

Opisz nam proszę jak powstają Twoje dzieła. Jakich
narzędzi używasz. Ile czasu zajmuje stworzenie choćby
jednej torebki?

Jak już wspomniałam, przy tej grubości stalowej „nitki” rzeczywiście nie ma mowy o stosowaniu tradycyjnych drutów. Narzędzia,
które wykorzystuję są dość prymitywne. To niewielkie szczypce,
obcęgi i krzywka. Metoda splotu jest zawsze ta sama – ręcznie prze-

l foto: Agnieszka Furtak

czas wolny

To fantastyczne, że spotyka się to
z tak miłą reakcją otoczenia

jest dla miłośników powierzchni błyszczących i oczywiście z czasem matowieje za
przyczyną naturalnego procesu utleniania
cynku. Używam też surowego drutu stalowego, jak mawiają panowie budowlańcy
– „zbrojeniówki”. A ten oczywiście, że rdzewieje i kocham to w nim bardzo.
Naturalnie torebki i biżuterię wykonuję z dobrej jakości ocynkowanego drutu,
ale pokryta rdzą lampa z kamieniami rozkochała w sobie niejednego.

Kto kupuje Twoje produkty? Czy
kobiety chętnie korzystają z oryginalnych ozdób?

Moi Klienci to ludzie, którzy lubią w domu raczej styl industrialny, surowy. Drewno, szkło,
cegła i metal. Ale widziałam też kilka swoich
wyrobów w towarzystwie chińskiej porcelany
i rzeźbionych kredensów i muszę przyznać
zaskoczona, że nie straszyły. Jeśli chodzi o torebki, to kupują je Panie odważne, eksperymentujące z modą eleganckie kobiety.

Do niedawna mieszkałaś w Łodzi,
zdecydowałaś się jednak wyjechać do
Anglii. Dlaczego? Czy tam masz lepsze
perspektywy na robienie tego, co
pokochałaś?
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Wyjechałam spełniać marzenia, właśnie
w poszukiwaniu lepszych perspektyw.
Pracuję nad tym i mam nadzieję niebawem pochwalę się pierwszymi efektami
mojej pracy. Choć nie jestem przesadnie
przesądna, to jednak, by nie zapeszyć, nic
więcej nie powiem.

Wiem, że nie tylko drut cię fascynuje,
potrafisz też z innych tworzyw zrobić
prawdziwe dzieła sztuki?

Jeśli tak nazywasz moje patchworki, wyroby z filcu, wianki, meble tapicerowane
swetrami lub dżinsem, lampy z butelek,
przedmioty zdobione techniką decoupage
i wiele innych, których już nie wymienię,
to bardzo mi miło. Dziękuję. To wszystko
efekty wspomnianego na wstępie „zespołu niespokojnych rąk”. Kocham uczyć
się nowych technik i eksperymentować
z nimi. To fantastyczne, że spotyka się
to z tak miłą reakcją otoczenia. Myślę, że
śmiało mogę podpisać się pod słowami
Einsteina, który powiedział kiedyś: „Nie
posiadam żadnych specjalnych talentów,
jestem tylko namiętnie ciekawy”. Tak też
jest i ze mną.

l Rozmawiała Beata Sakowska
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Ludzi urzekły jej oryginalne
obrazy na liściach.
Na Instagramie ma ponad
50 tysięcy obserwujących.
Jej prace wiszą na ścianach
w USA, Japonii i Chinach.
Na hasło Joanna Wirażka
wpisane do wyszukiwarki
wyświetla się cała masa
stron, gównie w języku
angielskim. Świat zachwycił się
ekologicznymi pracami młodej
dziewczyny z Bełchatowa.

styl życia

A

Zaczarowane
liście podbijają
świat
20

A wszystko, jak to zwykle bywa, zaczęło się przez przypadek. Był sylwester roku 2014, Asia spędzała go w rodzinnym domu. – W szafie znalazłam
kilka ususzonych listków, a w internecie zdjęcia związane z galaktyką. I tak
zrodził się pomysł, by na liściu namalować coś z nią związanego, a ponieważ był to sylwester, to temat był jak
najbardziej na czasie – wspomina Joanna Wirażka.
I tak się zaczęła przygoda, która w 2015 roku młodej wówczas
16-letniej dziewczynie przyniosła
niespodziewany rozgłos. Jej niezwykły talent dostrzeli ludzie na całym
świecie. Po wpisie na jednym z amerykańskich portali internetowych,
Joanną zainteresowali się dziennikarze z programu Dzień Dobry TVN.
W audycji na żywo młoda artystka
opowiadała o swojej pasji. A potem
telefony dzwoniły już bardzo często.
Dziewczyna wykorzystała chwile sławy i wspólnie z rodzicami zorganizowała wystawę w Miejskim Ośrodku
Kultury w Bełchatowie.
Joanna zaczęła malować w wieku
6 lat. Talent odziedziczyła po dziadku ze strony matki. – Dziadziuś mnie
wszystkiego nauczył, pod jego okiem
powstawały moje pierwsze prace,
najpierw kredkami, potem farbą –
mówi dziewczyna.
A liście, którymi zachwycił się
cały świat, Asia maluje do dziś, choć,
jak przyznaje, nieco zdradziła je na

rzecz wielkoformatowych obrazów
malowanych na płótnie. – Liście
maluję głównie na zamówienie, od
osób mieszkających w USA, Japonii
i Chinach. To właśnie z tych krajów,
od samego początku mam najwięcej
zleceń. Niektórzy kupują moje gotowe propozycje, inni przysyłają swoje
propozycje, a ja je przenoszę na liście
– opowiada Joanna.
Zanim jednak powstanie takie
kolorowe dzieło sztuki, najpierw trzeba poszukać w parku fajnych liści,
przynieść do domu i ususzyć. – Kiedy
listek jest już ususzony, nakładam na
niego czarną akrylową farbę, która
stanowi podkład pod właściwy rysunek. Gdy ta warstwa wyschnie, wówczas nadchodzi moment, który lubię
najbardziej, zabawa różnymi kolorami – wyjaśnia Joanna.
Inspiracją dla młodej artystki jest
zarówno otaczająca przyroda jak i tętniące życiem miasta, głównie Nowy
York i Los Angeles. Tak zwyczajne dla
nas miejsca przeniesione na liście,
stają się niezwykłe.
Jej sztuka ma także wymiar ekologiczny. Jak wyjaśnia, by powstały jej
prace, nie trzeba ścinać drzew na papier, wystarczą same liście. Asia ma
specjalny kartonik, w którym gromadzi swoje prace, to liście sentymentalne, jej własne, z którymi nigdy się
nie rozstanie. Jest ich całkiem sporo,
każdy inny. Mnie rzucają się w oczy
szczególnie te z malutkimi wędrują-
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To jest taka
moja odskocznia
od stresów
dnia codziennego

cymi postaciami, w tym z dziewczyną
z rozwianymi włosami. Wszystkie są
w doskonałym stanie.
Dziś Asia jest uczennicą II klasy
liceum o profilu biologiczno-chemicznym i jak podkreśla raczej w tym kierunku zamierza się kształcić. – Może
będzie to biotechnologia, ale na pewno nie wybiorę się na ASP – mówi stanowczo.
ASP jej nie pociąga, bo ona sztukę
traktuje jako hobby, a poza tym chce
być wierna swojemu stylowi i nie wyobraża sobie, by miała rysować pod
dyktando nauczyciela.
– Malowanie sprawia mi wielką
przyjemność, to jest taka moja odskocznia od stresów dnia codziennego. Nie wiem jakbym bez tego przetrwała szkołę – zastanawia się głośno.
Choć pasja pochłania sporo czasu, w żaden sposób nie koliduje ze
szkolnymi obowiązkami. Asia maluje
głównie w weekendy. I drażni ją tylko to, że niektórzy kradną jej wyjątkowe liście i prezentują jako swoje.
Choć jak przyznaje, nie wie, czy była
pierwszą osobą malująca na liściach.
Wie, że od momentu, kiedy ujawniła
swoją pasję, ma coraz więcej naśladowców.
I oby do jesieni, kiedy liście znów
zaczną spadać z drzew, stając się wyjątkowym tworzywem niezwykłego
twórcy. Liście po prostu lubią Asię.

l Beata Sakowska
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Pędzel
zamieniła
na szydełko

S
Agnieszka Strycharska bawi się
odcieniami, komponuje wzory
jak obrazy, tyle że zamiast pędzla
ma szydełko. Zawsze zaczyna od
koloru, to on daje jej natchnienie,
podpowiada do czego będzie
najlepszy: serwetki, narzuty,
czapki, rękawiczki a może swetra.
Włóczki ściąga z całego świata:
z Argentyny, Peru, Japonii, Turcji.
Wełny, bawełny, mieszanki
z jedwabiem.
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Szydełkowania chciała ją nauczyć jej mama. Gdy pokazywała jej najprostsze ściegi, była uczennicą szkoły
podstawowej. – Niestety nie miałam wówczas ochoty
na zgłębianie tej misternej sztuki, szybko więc porzuciłam naukę – mówi Agnieszka Strycharska.
Pochłonęło ja za to bez reszty malarstwo, które
nauczyło ją cierpliwości, wrażliwości na barwy, pokazało jak dobierać i mieszać kolory, jak stworzyć
dobrą kompozycję, jednym słowem dobrego warsztatu. Wykorzystała go do tworzenia dekoracji, rekwizytów, lalek oraz kostiumów scenicznych i filmowych,
które powstawały w pracowni dekoratorskiej, gdzie
trafiła po ukończeniu Studium Technik Teatralno-Filmowych przy Szkole Filmowej w Łodzi. – To był cudowny czas, wypełniony niezwykłą magią i nowymi
doświadczeniami zawodowymi. Wówczas właśnie
narodziła się moja miłość do starych przedmiotów
i pojawiło się marzenie o wyprowadzce z wielkiego
miasta na wieś – wspomina Agnieszka.
Marzenie się spełniło. Mieszkając na wsi wróciła
do malarstwa. Szybko okazało się, że zawodowe spełnienie nie jest możliwe przy dwójce małych dzieci.
Ciągłe zmywanie farb ze wszystkiego dookoła było
niezwykle męczące. Zaczęła więc szukać jakiejś alternatywy. Jedno wiedziała na pewno, że świata przepełnionego barwami nie może opuścić. I przypomniała
sobie o naukach sprzed lat, kiedy to mama usiłowała
zachęcić ją do szydełkowania. Szydełkowanie wydawało się wówczas idealnym rozwiązaniem. Niestety
nie mogła sobie nic przypomnieć z lekcji mamy. To jej
nie zniechęciło. Postanowiła nauczyć się wszystkiego
od nowa. – W poszukiwaniu podpowiedzi i inspiracji przeglądałam zdjęcia umieszczone w internecie
i próbowałam odtworzyć to, co widzę. Próbowałam
tak długo, aż udało mi się wyszydełkować wszystko
tak, jak było pokazane na zdjęciu. Wtedy po raz drugi
odkryłam szydełkowanie – opowiada Agnieszka.
Szydełkowanie ma wiele wspólnego z malarstwem, można eksperymentować, bawić się kolorami
i fakturami, wymyślać nowe wzory i projekty. Gdy to
sobie uzmysłowiła, ta pasja pochłonęła ją bez reszty.
Każda z jej prac jest unikatowa, nigdy nie robi dwóch
takich samych samych szali, poduszek czy pledów.

Materiały do szydełkowania sprowadza z całego świata m.in z Kanady, Peru, Afryki i Japonii. – Przykładam
ogromną wagę do jakości włóczki, gdyż to ona obok
koloru jest dla mnie wyznacznikiem i podstawą moich projektów. Ciągle poszukuję włóczek o ciekawych
splotach, kolorystyce i nieustannie zachwycam się
ręcznie farbowanymi motkami – wyjaśnia Agnieszka.
Swoje poduszki, pledy, swetry, serwetki zamieszcza w mediach społecznościowych oraz na blogu,
który prowadzi. Pierwotnie na www.niebieskachata.
blogspot.com miała opowiadać o sielskim życiu na
wsi, ale stało się inaczej. – I na pewno tego nie żałuję,
dzięki dzieleniu się swoją pasją w internecie nawiązałam wspaniałe przyjaźnie i znajomości nie tylko
w Polsce, ale przede wszystkim poza naszymi granicami – cieszy się Agnieszka.
Szydełkowe dzieła trafiły do zachodniej prasy,
szybko zyskując rzesze sympatyków, a brytyjskie
i afrykańskie magazyny zaproponowały współpracę. Publikowane są w nich jej autorskie projekty
wraz z opisem wykonania i zrobionymi przez nią
zdjęciami. W czerwcu 2015 roku ukazała się pierwsza książka Agnieszki Strycharskiej „Vintage Style
Crochet Projects”, w której prezentowane są jej projekty szydełkowe i fotografie, a rok później opublikowana została jej druga pozycja „Crochet Blocks”
z kolejnymi projektami i zdjęciami. Jednocześnie
w wydaniu brytyjskim i tureckim.
– Szydełkowanie stało się nie tylko moją wielką
pasją, ale również sposobem na życie. Cieszę się,
że mogę dzielić się swoim hobby z całym światem,
że moja praca została zauważona i doceniona, i że
w tak szybkim tempie znalazłam się w światowej
czołówce szydełkujących projektantów – mówi
Agnieszka nie kryjąc wzruszenia.
Zdjęcia do książek i magazynów robi sama. Chce
się rozwijać jako fotograf, to jej kolejny duży projekt, nowe wyzwanie, nad którym pracuje. – Fotografowanie jest dla mnie jak malowanie obrazów,
liczy się kolor, kompozycja, emocje oraz to, że mam
wpływ na to w jaki sposób pokazuję rzeczywistość –
tłumaczy Agnieszka.
Przez życie idzie z mężem Michałem, ich córkami Zosią i Marysią oraz przygarniętym dobytkiem:
trzema psami, siedmioma kotami i dwoma królikami.
I znajduje jeszcze czas na spełnianie swoich kolejnych marzeń. Śpiewa w chórze Teatru Wielkiego. Do
śpiewania wróciła po długiej przerwie, przełamała
wstyd, opór i poszła na przesłuchanie. Teraz już wie,
że bariery stawiamy sobie sami w naszych głowach.
Próby są dla niej oderwaniem od rzeczywistości
i w pewnym sensie powrotem na stare śmieci. Wszak
w teatrach spędziła kilka dobrych lat, wprawdzie nie
na scenie, ale za nią, niemniej klimat, zapach i emocje
są takie same.

l Agnieszka Tokarczyk
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Naturalne, miękkie i ciepłe.
Lalki, które pokochasz
LIFE IN: Od roku tworzy Pani
lalki waldorfskie, które wykonane są wyłącznie z naturalnych
materiałów m.in. owczego runa.
To dosyć nietypowy pomysł na
własną działalność. Wcześniej
też zajmowała się Pani pracą
artystyczną?

Marta Miśkiewicz: Nie, studiowałam
stosunki międzynarodowe. Potem
wykładałam historię medycyny na
Uniwersytecie Medycznym. Właściwie to było moje pierwsze przebranżowienie. Drugie, gdy postanowiłam
założyć własną firmę i szyć lalki.

Co Panią do tego zmotywowało?

Zakład historii medycyny został
zlikwidowany, akurat gdy byłam
w ciąży. Nie miałam do czego wracać. Miałam rok przerwy na zastanowienie się nad tym, co chcę robić.
Powrót na uniwersytet nie wchodził w grę, bo nie miałam ochoty zaczynać pracy w miejscu, którego nie
znam. Nie miałam też przekonania
do pracy biurowej, bo nie wyobrażałam sobie robienia tego samego
przez osiem godzin dziennie.

Dlaczego wybrała Pani lalki?

Gdy córcia była mała, zahaczyłam
o wykroje lalek, żeby jej jakąś zrobić. Tak pierwszy raz zetknęłam się
z lalkami waldorfskimi. W internecie szukałam bezpłatnych instrukcji,
jak je zrobić, ale dochodzenie do tego
samemu, jest bardzo trudne. Dlatego
wzięłam udział w weekendowym
szkoleniu w Warszawie u Agnieszki
Nowak, która jako pierwsza w Polsce zaczęła szyć lalki waldorfskie.
Najbardziej te lalki są popularne
w Niemczech, skąd pochodzą.

Dokładnie ze Stuttgartu...

Tak, powstała tam szkoła waldorfska. Założono ją dla dzieci pra-
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Co łączy Jennifer
Aniston i Sandrę
Bullock z Martą
Miśkiewicz, która
w Gałkowie Małym
tworzy lalki
waldorfskie? Jej
prace są zgodne
z pedagogiką szkół
waldorfskich,
które ukończyły
amerykańskie aktorki.

dobieram do nich kolor oczu. Czasem inspiracją jest dla mnie nowy
materiał, który bardzo mi się podoba i chcę go wykorzystać. Czasem
inspiracji poszukuję, przeglądając
w internecie strony poświęcone
dziecięcej modzie. A technika robienia lalki jest dosyć prosta, bo
runo zwija się w kulkę, obkłada
dodatkowo runem, wkłada w gazę
opatrunkową w kształcie rękawa
i zawiązuje sznurkiem tak, by pozostawić lekkie wgłębienie oczu.
Potem lalkę się obszywa i dorabia
rączki oraz nóżki.

cowników jednej z fabryk (fabryki
papierosów Waldorf-Astoria na
początku XX w. – red.). Generalnie
całe założenie pedagogiki waldorfskiej jest takie, by dzieci miały
kontakt z naturą, a zabawki były
proste i wykonane z naturalnych
materiałów, jak bawełna czy owcze
runo. Lalki mają bardzo uproszczony wyraz twarzy, tylko delikatnie zaznaczone są na niej oczy
i buzia. Tradycyjne waldorfskie
lalki w ogóle się nie uśmiechają, by
dzieci rozwijały wyobraźnię i same
odgrywały scenki, czyli pokazywały, czy lalka jest smutna, czy zdenerwowana

Nie trzeba wcześniej wykrajać
formy?

Formę robi się dla każdej lalki
z osobna. Zresztą, zależy ona od
rozmiaru główki, bo to do niej
dobiera się proporcje ciała. Założenie jest takie, by lalka przypominała dziecko w wieku 2-3 lat.
Najmniejsze lalki, jakie robię,
mają 20 cm. Jednak niektórzy robią mniejsze, na sznurkowych
szkieletach i z drewnianymi stopkami. Są prześliczne, akurat do
domków dla lalek. Największe
moje lalki mają około 30-40 cm,
czyli jest z nich „kawał baby” i jest
już co przytulić. Uszycie lalki zajmuje półtora tygodnia, czasem
dwa dni poświęcam na wykonanie samych włosów.

A nie zawsze uśmiechnięta i zadowolona, jak Barbie...

Lalkę waldorfską można przytulić,
bo jest miękka i cieplutka. Dzieci w niesamowity sposób na nie
reagują. Widzę to po mojej córce,
która jest w stanie wziąć zupełnie
nieobrobioną główkę, uśmiechać
się do niej i przytulać. To przewaga
tych lalek nad innymi.

Kto najczęściej kupuje Pani
lalki? Rodzice dzieciom czy koleżanki koleżankom?

Ile córka ma lalek autorstwa
swojej mamy?

Różnie się zdarzało, chyba najczęściej kupowane są dla dzieci, chociaż wśród klientów jest też sporo
kolekcjonerów.

Cztery

Obstawiałam czterdzieści.

Staram się nie szaleć, córcia zwykle
dostaje lalkę na urodziny, a w tym
roku dopiero będzie miała trzecie. I tak próbuje podkradać każdą
nową lalkę.

A szyje Pani lalki na zamówienie
o określonym kolorze włosów
czy ubrania?

Tak. Najczęściej mają przypominać
dziecko, dla którego będą prezentem. Raz babcia zamawiała większą lalkę dla siebie i mniejszą dla
wnuczki.

Czyli jedna lalka już jest nadprogramowa. Od czego zaczyna się
tworzenie lalki waldorfskiej? Od
pomysłu czy może przychodzi
on w trakcie pracy?
W trakcie, chociaż czasem można
zacząć z jakimś założeniem. Jeśli
chcę zrobić dany typ włosów, to

l Rozmawiała
Agnieszka Zasitko
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Wciąż naprawiam
rzeczywistość
LIFE IN: Od kilku lat jest już Pani w stanie
spoczynku, czyli na sędziowskiej emeryturze.
Czy życie bez togi, ławy oskarżonych i młotka
sędziowskiego ma sens?

Anna Maria Wesołowska: Na nudę nie narzekam,
jestem społecznym doradcą Rzecznika Praw Dziecka,
współpracuję z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Dużo
też jeżdżę po Polsce i próbuję naprawiać rzeczywistość.

Czyli?

Sądziła przez 30
lat i wydała tysiące
wyroków, była też
pierwszym polskim
sędzią, który
zdecydował się wystąpić
w telewizyjnym
sądowym show.
Na „emeryturze”
wcale nie zwolniła
tempa. O karierze,
motywacji, procesach
i wciąż trwającej walce
rozmawiamy z Anną
Marią Wesołowską.
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Walczę o edukację prawną, spotykam się z dziećmi
i rodzicami a także z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Jako społeczeństwo zaczynamy rozumieć, że prawo będzie nam służyć jeżeli je poznamy, chociażby
podstawy.

I co się dzieje na takich spotkaniach?

Z przedszkolakami rozmawiam o granicach, których
nie wolno przekraczać. Przypominam, że kopanie kogoś, szarpanie, gryzienie to nie zabawa tylko bardzo
zły czyn. Pytam również o marzenia. Trudno uwierzyć, ale większość marzy o tym, aby rodzice nie kłócili się, nie używali brzydkich słów, nie palili, nie pili,
żeby nie grali tak często na komputerze. Na dalszym
miejscu jest oczekiwanie dzieci na to, by rodzice mieli
dla nich więcej czasu. Te marzenia oznaczają, że często wobec dzieci stosujemy przemoc, krzywdzimy je,
nie zdając sobie z tego sprawy.

Kłótnia to przemoc?

Tak. Niszczy psychikę, szczególnie małego dziecka,
wypacza postrzeganie świata.

Obecne pokolenie rodziców nie wychowuje
szczęśliwych dzieci?

Nie można uogólniać. Dzieci dorastają jednak w zupełnie innym świecie niż moje pokolenie. Otrzymują
coraz mniej tego, co jest im potrzebne do zdrowego
rozwoju: czasu i miłości rodziców, stymulacji intelektualnej, pozytywnych wzorców zachowań. Ponadto
rodzice zapominają, że dziecko szczęśliwe to dziecko,
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któremu stawia się granice, wymaga by posprzątało
pokój, wyprało swoją bieliznę, wyniosło śmieci. Jeżeli
tego nie robimy jesteśmy rodzicem niewydolnym wychowawczo i w efekcie robimy dziecku krzywdę.

Skoro dzisiejsi rodzice są niewydolni, to czyja to
jest wina, przecież oni wychowują tak, jak sami
byli wychowywani.

Tak, tylko że dzisiejszy świat jest inny, pełen zagrożeń, rozwodów. Dzisiaj, nawet w najlepszej rodzinie,
dziecko wymyka się spod kontroli. Jest tyle gadżetów
świata zewnętrznego. Internet, nadmiar zajęć dodatkowych spowodowały, że dzieci nie mają czasu obserwować rodziny i uczyć się pozytywnych zachowań
i wartości, czyli m.in. odpowiedzialności, szacunku
dla innych, prawdomówności, samodyscypliny, sprawiedliwości, przyjaźni, szczęścia. Nauczenie wartości, to najważniejsza powinność rodziców wobec
dziecka, kompas moralny na całe życie.

Gdy była Pani czynnym sędzią, zapraszała Pani
dzieci na salę sądową, po co?

To był rodzaj lekcji wychowawczych. Dzieci przychodziły na prawdziwe rozprawy, dotyczące np. przemocy, narkotyków, bójek. Chodziło o to, aby młodzież
zobaczyła, jak wygląda życie po błędzie. Zaczęliśmy
od zapraszania uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
potem, ponieważ okazało się, że problemy, którym
chcieliśmy zaradzić, np. narkomania, dotyczą coraz
młodszych dzieci, zaczęliśmy zapraszać także gimnazjalistów. Takie lekcje wychowawcze są w łódzkich
sądach cały czas organizowane.

Sądzi Pani, że ówczesnej młodzieży to pomogło?
Raczej traktowali to pewnie jako rozrywkę, jako
okazję do wyrwania się ze szkoły?

Niektórym to na pewno pomogło. Uczestnicy tych lekcji nadal je wspominają. Z ich relacji wynika, że dla
większości było to otrzeźwiające doświadczenie.

To dzięki lekcjom wychowawczym w sądzie trafiła Pani do sądowego show w TVN?
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Program telewizyjny był licencją niemiecką. Stacja
TVN kupiła ją i poprosiła mnie o współpracę. Czemu
akurat mnie? Może dlatego, że media mnie już znały,
interesowały się przedtem lekcjami w sądzie i kilkoma głośnymi procesami karnymi, w których orzekałam.

Co chciała Pani osiągnąć przychodząc do programu?

To była jedna z możliwości zwiększenia świadomości
prawnej Polaków. Kolejny krok po lekcjach wychowawczych w sądzie i felietonach dla młodzieży na
temat zagrożeń i odpowiedzialności. Chciałam dać
przeciwwagę dla internetu, mediów, filmów, które
skutecznie zacierają, szczególnie u młodszych dzieci,
granice między tym co dobre, a tym co złe. W programie miałam okazję pokazywać dużej publiczności
złe zachowania i je piętnować, w ten sposób uczyć
ludzi poczucia sprawiedliwości no i prawa. Wiem, że
najlepiej gdy prawo jest nieuchronne, ale jeśli tej nieuchronności nie ma, to miejmy przynajmniej świadomość co nam grozi, jeśli je naruszymy.

A to, że telewizyjny proces w stosunku do realnego jest bardzo uproszczony nie przerażało
Pani jako profesjonalisty?

Starałam się wprowadzić do programu jak najwięcej profesjonalizmu. Chciałam, by to, co się działo
w wirtualnym sądzie, jak najbardziej przypominało
prawdziwą salę rozpraw. Nie wszystko się udało. Telewizja rządzi się swoimi prawami. Po latach uważam, że i tak udało się dużo, bo z sądowego show
jakim w założeniu był program, uczyniliśmy coś
poważniejszego, dokument fabularyzowany. Podobno aż 64 procent Polaków czerpało wiedzę o prawie
oglądając kolejne odcinki, tak przynajmniej wynikało z danych opublikowanych przez jeden z uznanych
dzienników.

W programie, który emitowano przez 5 lat
wydała Pani ponad 600 wyroków. Ile wyroków
wydała Pani na prawdziwej sali sądowej?

Nawet nie starałam się liczyć, przez 30 lat pracy było
ich tysiące.

Na pewno były sprawy, o których nigdy Pani nie
zapomni.

Sprawy karne, to najczarniejsza strona naszego życia.
Gdy byłam bardzo młodym sędzią, orzekałam w sprawie przemocy wobec 9-letniego chłopca, którego rodzice podejrzewali o to, że ukradł 100 złotych, stare
sto złotych. Chłopiec nie chciał się przyznać, gdzie
je schował, więc matka wspólnie z ojczymem przywiązali go za ręce i nogi do krzeseł, po czym ojczym
zaczął polewać go wrzątkiem, który donosiła 7-letnia
siostrzyczka chłopca. W trakcie rozprawy chłopiec
powiedział, że wszystko powie, tylko żebym wypuści-
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ta sala była prawdziwa, czy też była jedynie scenografią do programu.

Gdy sprawca siedzi na ławie
oskarżonych wie, że musi
odpowiedzieć za to, co zrobił.
Wymierzanie sprawiedliwości
to moja praca. Zawsze jednak
starałam się zrozumieć,
dlaczego ktoś zrobił coś złego,
przecież nic nie dzieje się bez
przyczyny. Może stąd moje
przekonanie,
że nikt nie rodzi się zły.
ła jego mamusię z więzienia, bo on ją bardzo kocha
i bardzo za nią tęskni. To był chyba jedyny moment,
gdy chciałam zmienić pracę, bo pomyślałam, że nie
jestem w stanie uczestniczyć w tak potwornych dramatach.

Ostatecznie jednak pracy Pani nie zmieniła
i wyrok wydała.

Oczywiście, że nie zmieniłam. Wiedziałam, że nie
wolno takich dzieci zostawić. Ojczym trafił do zakładu karnego. Matka, która sama była ofiarą przemocy,
dostała karę z warunkowym zawieszeniem. Z tego co
wiem, wykorzystała tę szansę, wychowała i chłopca,
i córkę. Ta historia zaważyła na całym moim życiu.
Spowodowała, że zaczęłam się zajmować sprawami
dzieci, walczyć o ich prawo do bezpieczeństwa i właściwego traktowania przez wymiar sprawiedliwości.
Dzisiaj mamy jedne z najlepszych przepisów chroniących dzieci przed wtórną wiktymizacją.

Podobno w sądzie mówiono na Panią sfinks, ze
względu na kamienną twarz, którą miała Pani
podczas procesów.

Pani sędzia Barbara Piwnik jako minister sprawiedliwości powiedziała kiedyś, że sędzia, który zapłacze
nad losem stron powinien zastanowić się nad zmianą
pracy. Przez długi czas tak uważałam, stąd też trochę
podobnie ”sfinksowałam” i starałam się nie okazywać
uczuć podczas procesu. Oczywiście to była tylko maska. Przy okazji zauważyłam, że to mocno dezorientuje obrońców, którzy do końca nie wiedzieli, jakiego
orzeczenia mogą się spodziewać.

Nie tylko oni, pewnie nawet sami oskarżeni bywali momentami zaskoczeni orzeczeniami. Jed-

Zasada obowiązywała nawet jeśli chodziło
o mordercę?

Dwa lata temu przed świętami Bożego Narodzenia
w Manufakturze podszedł do mnie elegancki mężczyzna trzymający za rękę dziecko i złożył świąteczne życzenia. Podziękowałam, a on spytał czy go poznaję. Gdy zaprzeczyłam stwierdził, że dawno temu
skazałam go na 15 lat, ale nie odebrałam nadziei, powiedziałam, że kiedyś będzie mógł zacząć wszystko
od nowa. Uwierzył w to. W zakładzie karnym udało
mu się nauczyć języka obcego, a po wyjściu zaczął
życie na nowo i wie, że do więzienia już nie wróci.
Na koniec rozmowy nawet podziękował. To chyba
dobry dowód na to, że każdy zasługuje na szansę.

nego z oskarżonych, nastoletniego handlarza
narkotyków, skazała Pani na to, by przez okres
próby chodził do szkół i na lekcjach wychowawczych mówił o szkodliwości handlowania narkotykami i brania ich.

Wyrok był precedensowy, bodaj pierwszy taki w Polsce. Niestety czasy były takie, że zamiatano sprawy
pod dywan, szkoły nie chciały tego chłopaka przyjąć,
twierdziły, że problem narkotyków ich nie dotyczy.
Dopiero po dwóch latach zaczęto się nim interesować, cóż z tego, skoro w tym czasie kończył się okres
próby i nastolatek zdołał być na lekcjach wychowawczych w zaledwie kilku placówkach.

Czy podczas któregoś z procesów przydzielono
Pani ochronę?
Nie.

Nigdy? Nawet gdy sądziła Pani gangsterów?

Nawet wtedy. Nigdy nie czułam się zagrożona przez
osoby skazane, raczej okazywały szacunek.

Wynikający ze strachu?

Gdy sprawca siedzi na ławie oskarżonych wie, że musi
odpowiedzieć za to, co zrobił. Wymierzanie sprawiedliwości to moja praca. Zawsze jednak starałam się
zrozumieć, dlaczego ktoś zrobił coś złego, przecież
nic nie dzieje się bez przyczyny. Może stąd moje
przekonanie, że nikt nie rodzi się zły. Tyle, że później
w życiu niektórych ludzi dzieje się coś, co ich spycha
z właściwej drogi i na swoje nieszczęście nie mają nikogo, kto by im wówczas podał rękę. W każdym razie
nikomu, nie należy odbierać człowieczeństwa, nikogo
nie należy ostatecznie skreślać. Tej zasady trzymałam
się cały czas na sali sądowej niezależnie od tego, czy
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Tak na zakończenie, czy nie żałuje Pani, że nie
została aktorką, była przecież szansa pójść
w tym kierunku? Zagrała pani w „Agnieszce”,
miała Pani także inne propozycje m.in. wystąpienia w kultowym dziś serialu „07 zgłoś się”.

Nie żałuję, że poszłam inną drogą, film nie był moją pasją. Tam wszystko dzieje się za wolno, a ja miałam wiele pasji, angażował mnie taniec towarzyski i balet klasyczny. W „Agnieszce” ktoś inny musiał podłożyć głos
pod moją postać, bo ja już nie miałam czasu go nagrać.

Za to ostatnio zabrała się Pani za teatr. Brała
Pani udział w adaptacji do polskich warunków,
przekształconego w proces „Hamleta”.

„Hamlet – kontynuacja” to wspaniała lekcja prawa dla
szerokiego grona odbiorców. Poproszono mnie bym
przystosowała francuski scenariusz do naszej procedury karnej. To było niesamowite doświadczenie.
Widownia w ogromnym skupieniu, każdy z widzów
mógł zostać wylosowany do roli ławnika. Narada nad
wyrokiem była bardzo burzliwa. Nikt nie miał wątpliwości, że zawód sędziego nie jest łatwy.

Od urodzenia mieszka Pani w Łodzi. Jak przez
ten czas zmieniało się miasto?

– Łódź w porównaniu z tą jaka była 20-30 lat temu
zmieniła się na lepsze. To jednak ciągle miasto
o dwóch twarzach. Z jednej strony są miejsca, które
wciąż przerażają, na przykład kamieniczki na Bałutach, z drugiej strony są przykłady pięknie odbudowanych miejsc jak Manufaktura. Łódź ma duży potencjał, wspaniałe uczelnie, znanych w całej Europie
absolwentów i co ważne mieszkają w naszym mieście
uśmiechnięci ludzie.

To z uśmiechem dziękuję za rozmowę
l Mariusz Dudziński
l foto: Kamil Jóźwiak
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Chcę wzruszać i bawić,
interesują mnie emoc je
Przez ostatnie lata skoncentrował się na tworzeniu autorskiego
teatru. Marzy o własnej scenie i produkcji filmów offowych. Żegna się
z „Niżyńskim” i mrocznymi klimatami. Teraz interesuje go głównie
teatr emocji. Cieszy się, że może grać w sztuce wyreżyserowanej przez
Krystynę Jandę, którą uwielbia bezkrytycznie od 16 roku życia. Kamil
Maćkowiak nie chce wracać na etat do teatru, chce dalej rozwijać swoją
fundację. Jest przekonany, że wybrał właściwą drogę.
LIFE IN: W jakim momencie
życia jest teraz Kamil Maćkowiak? Jeszcze rok temu zastanawiałeś się, czy zamknąć
własną fundację i szukać
stałego zajęcia.

Kamil Maćkowiak: Był taki moment, kiedy straciłem wiarę w sens
Fundacji Kamila Maćkowiaka, kiedy nie dostaliśmy kolejnego dofinansowania, kiedy nie miałem
pieniędzy na wynagrodzenie dla
ludzi i cała ekipa, która tworzyła
fundację się posypała. Wtedy wydawało mi się, że już nic mi nie
wyjdzie. Okazało się, że ludzie są
do zastąpienia i teraz mam wyjątkowy zespół, naprawdę zaangażowany. Dzisiaj jestem w takim momencie, że prędzej wyrwę sobie
wątrobę niż zrezygnuję z fundacji
(śmiech). Ale wiem, że to też może
być chwilowe, że za rok może być
zupełnie inaczej. Pamiętam, że
wtedy w tych trudnych chwilach,
byłem tak zdesperowany, że sięgnąłem po spektakl „Wraki”. Zaproszono mnie do jury w Biesiadzie Teatralnej, która odbywała się
w Horyńcu-Zdroju i poproszono,
bym dał też pokaz mistrzowski.
Okazało się, że ani „Diva Show”,
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ani „Niżyński”, ani „Amok”, czyli żaden z moich monodramów, nie jest w stanie na tej scenie się zmieścić.
Pomyślałem, że zrobię nowy monodram, który zagram
tylko na tę okoliczność i przy okazji zmierzę się z czymś,
z czym zawsze chciałem się zmierzyć – wyjść na zupełnie pustą scenę, bez niczego: jedno światło, zero muzyki, żadnych rekwizytów, po prostu wyjść i mówić.
I „Wraki” były takim kompromisem artystycznym. Wiedziałem, że jeszcze jestem w stanie dać widzowi coś, co
go utrzyma, nie mając w ogóle środków na jakąkolwiek
realizację. „Wraki” mamy do dziś w naszym repertuarze, ale gramy ten spektakl sporadycznie.

Czyli już po kryzysie?

To nie jest tak, kultura w moim odczuciu zawsze ma kryzys.
Fundacja tylko dwa razy dostała dofinansowanie na realizację spektakli i raz na organizację cyklu szkoleń. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie ze sprzedaży biletów na nasze
przedstawienia lub z innych własnych inicjatyw, które organizujemy. Zdarza się, że sprzedajemy spektakle zamknięte, otworzyliśmy się na działalność eventową. I pojawił się
ponownie w Łodzi spektakl „Niżyński”, który mimo ogromnych kosztów eksploatacji nadal przynosi zysk.

Ale na wszystkich afiszach wiszących w mieście
zapowiadacie, że to już pożegnanie z „Niżyńskim”?

Tak, w Łodzi zagramy jeszcze kilkanaście spektakli do
końca czerwca, w wyjątkowej sytuacji może się zdarzyć,
że będziemy grać do końca tego roku. Żegnamy się ze
spektaklem w momencie, gdy jest on jeszcze w dobrej
formie, co potwierdzają chociażby bardzo dobre recenzje
po przedstawieniach wystawianych w Warszawie. Ale
z tym spektaklem doszedłem do momentu permanentnego konfliktu między producentem a aktorem, a jak
wiadomo obie te role pełnię jednocześnie, więc konflikt
odbywa się w jednej osobie. I w przypadku „Niżyńskiego” zwyciężył artysta – nie będę eksploatował spektaklu,
który będzie poniżej poziomu, na który nie mogę sobie
pozwolić. Ten spektakl stał się już … nie chciałbym użyć
słowa legenda, ale ma tyle nagród, tylu widzów w różnych miejscach w Polsce i na świecie go obejrzało, tyle teatrów gościło. Zagrałem go już ponad dwieście razy i nie
chciałbym, by stał się swojego rodzaju karykaturą. Ten
monodram przez te wszystkie lata bardzo się zmienił. Na
początku jako dwudziestopięciolatek dotykałem w „Niżyńskim” bardziej neurotycznych stanów, na pierwszym
planie była wrażliwość tego człowieka, a teraz bardzo
biologicznie, totalnie gram chorobę psychiczną. Zmienił
się punkt ciężkości, są nowe projekcje multimedialne,
nowa oprawa plastyczna. To chyba kwestia dojrzewania,
dojrzewałem wraz z „Niżyńskim”, on we mnie wrósł.

Niżyńskiego zacząłeś grać pracując jeszcze
w Teatrze im. Jaracza. Ile spektakli po odejściu
z teatru udało się zrealizować Fundacji Kamila
Maćkowiaka?
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10 lat grałem w Jaraczu. To całkiem sporo. Od kilku
jestem na swoim, mam swoją fundację i do tej pory
udało nam się zrealizować sześć spektakli i film dokumentalny. Większość z tych spektakli to monodramy. Tylko „Ławeczka na Piotrkowskiej” i „Wywiad” to
sztuki dwuosobowe. Ostatnio doszedłem do momentu,
w którym bardzo chciałem się znaleźć, czyli takiego,
że fundacja jest producentem spektaklu, w którym ja
nie gram. Udało nam się zrealizować spektakl „Wywiad” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego, który po odejściu z Teatru im. Jaracza, realizuje sporo
przedsięwzięć poza Łodzią, a w Łodzi pracuje tylko
z nami. I bardzo się z tego cieszymy. W tym spektaklu występuje fantastyczny, warszawski aktor Paweł
Ciołkosz i Karolina Sawka, która – nie mam co do tego
najmniejszej wątpliwości – będzie wielką aktorką. Zależy mi na odkrywaniu takich talentów. I w tym momencie udowadniam co niektórym niedowiarkom, że
nie stworzyłem fundacji po to, by promować Kamila
Maćkowiaka. Przymierzam się do kolejnego spektaklu,
będzie to projekt muzyczny, który w założeniu ma być
sztuką czteroosobową, to też będzie odkrycie jednego
albo dwóch nazwisk. Sztukę będzie reżyserował Waldemar Zawodziński.

Nie żałujesz, że odszedłeś z Teatru im. Jaracza?
Nie, w ogóle.

A wyobrażasz sobie jeszcze powrót na etat do
teatru?

Tak, wyobrażam sobie. Zatęskniłem za przynależnością do zespołu po raz pierwszy od bardzo dawna, gdy
na youtube oglądałem transmisję z 70-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. To była
wielka feta, wielkie gwiazdy i młodzi aktorzy na jednej
scenie we fragmentach „Wesela” Wyspiańskiego. Oj,
zatęskniłem. Bo innego rodzaju zespół tworzę w fundacji. Ja się tu bardziej spełniam jako facet niż artysta,
ale to jest dla mnie też bardzo ważne. Uczę się kompro-
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misów. Grając w Jaraczu, byłem roszczeniowy, sfrustrowany. Gdy zacząłem pracować na swoim, zacząłem pisać siebie od początku. Teraz zupełnie inaczej
odbieram wszystko to, co irytowało mnie w teatrze repertuarowym, np. że coś jest niezrobione, choć 15 osób
za to odpowiada. Gdy trzeba w fundacji coś zrobić, po
prostu to robię. Bardzo zmieniła się moja optyka. Poprawiła mi się samoocena. I to jest dużo ważniejsze
niż przynależność do jakiejkolwiek wyjątkowej grupy. Ale to też nie jest tak, że nie gram w zespole, gram
w dwóch spektaklach u Krystyny Jandy, gram w sztuce 9-osobowej, co dla mnie jest już grą zespołową, po
tym jak gram monodramy albo dwuosobówki. Grałem
w Teatrze Polskim po odejściu z Jaracza, więc grałem
w zespole i kilkukrotnie dostałem propozycję angażu
i w Warszawie, i w Łodzi do teatrów, a jednak dalej
kontynuuję swoją drogę, bo nie mam wątpliwości, że
fundacja zaczęła się rozwijać, kiedy zrezygnowałem
z Jaracza. Pewnie kiedyś chciałbym jeszcze przynależeć do jakiegoś teatralnego zespołu, ale jeszcze nie teraz. Nie otrzymałem na tyle atrakcyjnej propozycji, by
zrezygnować z fundacji.

Wspomniałeś o Krystynie Jandzie, jak się pracuje
z osobą, która przez lata była dla Ciebie kimś
wyjątkowym?

rozmowy

Jakieś rytuały przed występem?

stać ewaluowała już w bardzo niebezpieczną stronę, stawałem się coraz większym łajdakiem, a ludzie w realu
zbyt mocno identyfikowali mnie z graną postacią. Kiedyś, gdy kupowałem wino w Żabce, starsza pani zwróciła mi uwagę: „Jak panu nie wstyd, tyle pan już krwi
napsuł”. Wcześniej grałem w kilku serialach „Pensjonat
pod różą”, „Oficerowie”, „Kryminalni”, ale nigdy nie byłem tak mocno identyfikowany z postacią, która gram.

Najwięcej rytuałów mam przed „Niżyńskim”, czyli
przed najcięższą swoją rolą. Robię wszystko, by się nie
stresować, słucham więc w garderobie muzyki i do
ostatniej chwili nie myślę o roli.

Ukończyłeś szkołę baletową w Gdańsku. Co spowodowało, że zdecydowałeś się na aktorstwo?

To, że zdecyduję się na aktorstwo, wiedziałem jeszcze zanim skończyłem szkołę baletową. Aktorstwo
w porównaniu z baletem wydawało mi się pełniejszą
formą wyrazu, bardziej mnie interesowało. Gdybym
został tancerzem, byłbym już na emeryturze. Jako aktor nie mam tego ograniczenia. Wprost przeciwnie –
aktorem można być w każdym wieku. Aktor, dopóki
żyje, może być czynny zawodowo, tancerz niestety
nie.

Ciągnie Cię do filmu, nie mówię o telenowelach?

Tak, ale bardziej do wyprodukowania filmu offowego,
bo fundacja nie ma takich możliwości, żeby zrobić pełnometrażowy film. Niedługo zaczniemy produkować
20-30 minutowe etiudy filmowe. Wreszcie zaczynają
do mnie przychodzić artyści ze swoimi pomysłami, ludzie się przekonali, że Maćkowiak nie stworzył fundacji, żeby lansować Maćkowiaka.

Utożsamiany jesteś z takimi nieco mrocznymi
klimatami? „Niżyński” – choroba psychiczna,
„Diva Show” – zaburzenie osobowości borderline, „Amok” – uzależnienie od narkotyków i alkoholu, „Wraki” – żałoba po żonie. Tylko „Ławeczka
na Piotrkowskiej” jest tak naprawdę komediowym spektaklem.

W Łodzi znalazłeś się przez przypadek? Jakie
wrażenie wywarło na Tobie to miasto wtedy,
jakie wywiera dzisiaj?

Krystyna Janda jest moim zawodowym autorytetem od
16 roku życia. Pisałem o niej maturę z polskiego i oczywiście dostałem szóstkę. To właśnie Janda i grana przez
nią Modrzejewska w dużej mierze spowodowały, że
jestem aktorem. Zresztą przed egzaminem do szkoły
teatralnej udało mi się z nią spotkać w jej garderobie
i przez pół godziny absorbowałem ją swoim pseudotalentem, żeby zdecydowała, czy się nadaję na aktora.
Wtedy zdecydowała, że się nadaję, ale nie dostałem się
do szkoły teatralnej. Mam wielkie szczęście, że udało
mi się pracować z Krystyną Jandą. Zadzwoniła do mnie
z propozycją zagrania w „Lekcjach stepowania”, gdy
byłem w trudnym momencie życiowym. Spytała, czy
umiem stepować, a ja na to: „Dla pani nauczę się nawet
tańczyć na rzęsach”. Jestem jej wielkim fanem. Ona wie,
że ją uwielbiam, że mój podziw dla niej jest tak czytelny
jak spojrzenie psa. Gdy jestem w jej towarzystwie, cały
czas mam ochotę piszczeć: jaaa, jestem z Krystyną Jandą! (śmiech). Wszystkie filmy i spektakle z jej udziałem
obejrzałem po tysiąc razy, ona mnie ukształtowała.

Teraz mnie ciągnie w mroczne tematy w bardzo atrakcyjnej oprawie (śmiech), bardzo przystępnej dla widza.
Angażuję się w takie projekty, które coś mi dają, czegoś
mnie uczą. Na pewno bardziej fascynująca jest historia Niżyńskiego niż Stefka Burczymuchy czy Pinokia,
upraszczając i ironizując oczywiście. Traumatyczne
role grałem przede wszystkim, gry pracowałem jeszcze w Jaraczu, teraz bardziej zmierzam w kierunku komediowości. Nie tylko dlatego, że fundacja musi mieć
komedie w repertuarze, bo one się dobrze sprzedają,
ale dlatego, że jestem na takim etapie życia, że śmiech
widzów więcej znaczy niż ich wzruszenie. Wiem, że
umiem wzruszać, wzruszałem nieraz, ale wiem też, że
potrafię widza rozbawić. Najlepiej jest kiedy w jednej
sztuce potrafimy i wzruszyć, i rozbawić, tak jak chociażby w monodramie „Diva Show”, który okazał się
naszym sukcesem zarówno w wymiarze frekwencyjnym jak i finansowym. Nasz najnowszy spektakl „Wywiad” szokuje, wzrusza i bawi, i to jest właśnie taki
teatr, który mnie teraz najbardziej interesuje. Teatr
emocji – nie refleksji, nie intelektu, nie symboliki.

Cieszy mnie to, bo pierwszy raz zostało zauważone nie
tylko, że gram, ale również to, że to realizuję. To nagroda przyznawana przez bardzo zacne grono i to w dodatku za monodram, któremu mało kto wróżył sukces.
Gdy po odejściu z Jaracza, zacząłem przygotowania
do tego spektaklu, wszyscy zastanawiali się, czy nie
jestem pod wpływem jakichś silnych narkotyków. Nie
dość, że rzuciłem posadę w teatrze, założyłem fundację, to jeszcze teraz będę w szpilkach biegał po scenie.
W tym przedstawieniu gram bohatera o zaburzonej
osobowości, który na jeden wieczór chce stać się Tiną
Turner i te pierwsze dwie minuty, kiedy się nią staję,
to chwile, których się koszmarnie wstydzę. Wstydzę
się tego udawania. Potem jak zaczynam obnażać moją
postać, mój stosunek do postaci, do tego o czym jest ten
spektakl, to wstydu już nie ma.

Pieniądze, popularność… co przekonało Cię do
zagrania w serialu „Barwy szczęścia”?

Otrzymałeś wiele nagród, która jest dla Ciebie
najważniejsza?

Skoro mowa o wstydzie, to czy masz tremę przed
występami?

Przede wszystkim potrzebowałem pieniędzy na prowadzenie fundacji. Gdy grałem w serialu, mogłem zrezygnować z honorarium za spektakle. A poza tym czasami dobrze jest odreagować codzienną pracę w Łodzi.

Ale serialowego Marcela nikt nie lubił?

Fajnie mi się grało tę postać, bo już nie gram, wyjechałem na odwyk, tzn. mój bohater wyjechał. Zresztą ta po-
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Jedna jest najważniejsza, bo jest prestiżowa – to Grand
Prix w Petersburgu, za „Niżyńskiego” na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów w Rosji. To było dla
mnie duże wyróżnienie. Druga to nagroda Schillera
dla twórcy sezonu, przyznawana przez Związek Artystów Scen Polskich tylko jednej osobie. Dostałem tę
prestiżową nagrodę nie jako aktor, ale jako reżyser,
scenarzysta i wykonawca monodramu „Diva Show”.

Pewnie bym jej nie miał, gdybym przed występami sięgał po dwie lampki wina, ale patrząc na to jak często
gram, zostałbym alkoholikiem. Tak na poważnie, oczywiście są takie spektakle, jak chociażby „Niżyński”,
przed którymi nie da się wyzbyć tremy. Wtedy lubię
samotność. Odkąd gram spektakle fundacji towarzyszy mi też zupełnie nowy rodzaj tremy, wiążący się
z odpowiedzialnością za całe przedsięwzięcie.

www.lifein.pl

Chciałem studiować w Warszawie, ale dostałem się do
szkoły filmowej w Łodzi i tak trafiłem do tego miasta.
Nie będę ukrywał, że Łódź mnie przeraziła. Absolutnie przeraziła, ale z upływem czasu zacząłem wchłaniać to miasto. Teraz tu mam swoją publiczność, tu
mam swoją firmę, tu mam swoje mieszkanie, tu mam
swoich przyjaciół. To miasto naprawdę bardzo się
zmienia i dzisiaj myślę, że staje się dużo bardziej
przystępne. Przyznaję, czasami bywa irytujące, jest
w niektórych miejscach festiwalem zmarnowanych
szans, ale jest moim miastem i widzę, jak ogromny
progres dokonał się w nim w ciągu ostatnich kilku lat.

Nie opuścisz już Łodzi?

Tego nie wiem, ja w ogóle nie umiałbym odpowiedzieć,
poza tragicznym wypadkiem, który odpukać mógłby
się przytrafić, gdzie ja chciałbym jeszcze być w życiu.
Dom jest tam, gdzie jest rodzina, są relacje, ale chyba
przede wszystkim tam, gdzie jest praca.

Rola życia?

Teraz mam jedną rolę: bycia jak najlepszym liderem
fundacji. A z takich ról aktorskich, gdzieś tam zawsze
się ćmi cały repertuar szekspirowski. Ale myślę, że najważniejsze są dla mnie autorskie spektakle, które sam
będę sobie przygotowywał, czyli moje offowe kameralne spotkania z widzami. Ja to bardzo lubię, a poza tym
taka właśnie forma wyróżnia nas w ofercie teatralnej
miasta. Marzy mi się własna scena. Dopóki nie będę jej
miał, dopóty nie będę mógł rozwinąć w pełni skrzydeł.
Marzę o miejscu, które stworzę dla łodzian – interdyscyplinarnym centrum kultury i rozrywki, miejscu,
z którego Łódź będzie mogła być dumna.

l Rozmawiała Beata Sakowska
l foto: Joanna Jaros
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Nowe
możliwości,
nowe
kompetencje

N

Jak w przyszłości będzie się
kształtował rynek pracy? Czy
wszyscy będziemy zawodnikami
grającymi do jednej globalnej
bramki, wzajemnie się od
sobie uczącymi? Czy zwycięży
różnorodność i elastyczność,
a hasłami jutra staną się:
przedsiębiorczość i specjalizacja?
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– Największy wpływ na to, w jaki sposób może
się kształtować rynek pracy za 10, 20 lat mają
zmiany demograficzne, globalizacja 2.0 oraz rozwój technologiczny. Te trendy w fundamentalny
sposób zmieniają sposób pracy, priorytety, wartości, na które zwracamy uwagę w miejscu pracy i oczekiwania wobec pracodawcy – wyjaśnia
Wirginia Gostomczyk-Urbańska, prezes zarządu
IDES Consultants Polska Sp. z o.o. – Aby odnieść
sukces, firmy muszą przemyśleć, w jaki sposób
mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników
i zdobyć ich lojalność. Nastał trudny czas, kiedy
należy przekształcić strategie zaangażowania
i rozwinąć innowacyjne podejście do zarzadzania talentami, adekwatne do zmian zachodzących wokół nas – dodaje prezes.
Zmiany technologiczne, których teraz doświadczamy zdaniem niektórych ekspertów (e.g. McAfee
and Brynjolfsson, 2014) doprowadzą bowiem nie
tylko do zaniku pewnych stanowisk pracy, ale także do spadku zatrudnienia. Dotyczy to zarówno
pracowników fizycznych jak i umysłowych zatrudnionych w branżach związanych przede wszystkim ze sprzedażą, wymianą informacji, czy pracami manualnymi. – Zawody z takimi zadaniami nie
zginą całkowicie, ale w znaczący sposób zmienią
się zasady ich wykonywania. Jak pokazują badania
prowadzone przez OECD „Survey of Adult Skills”
na tego typu stanowiskach automatyzacja może
opanować nawet 70 procent zadań. Pracownicy
będą musieli więc szybko uaktualniać swoje kompetencje. Są jednak takie obszary, gdzie automaty-

zacja ma niewielkie szanse, to m.in.: umiejętności
prezentacji, przekonywania, znajomość języków
programowania, uczenie i szkolenie innych, zarządzanie ludźmi. To zapewne ograniczy ryzyko
masowego bezrobocia w przyszłości, ale pojawia
się pytanie jak zmienią się poszczególne zawody
i jakie będą potrzebne kompetencje?
– Zmiany bez wątpienia będą miały większy
wpływ na zawody, w skład których wchodzą zadania rutynowe, a mniejszy na zawody związane
z usługami, zawodami, gdzie wymagana jest kreatywność, umiejętności komunikacyjne i społeczne. Skorzystają pracownicy, których kompetencje
są uzupełniające w stosunku do cyfrowych technologii i nie zastępowalne przez nie, czyli wszelkie
umiejętności miękkie takie jak: komunikatywność,
umiejętność prezentacji, umiejętności menedżerskie – wyjaśnia prezes zarządu IDES Consultants
Polska Sp. z o.o.
Na znaczeniu zyskają różnorodność i elastyczność. Aby skutecznie dostosować się do zmian, duże
firmy powinny w sposobie zarządzania upodobnić
się do małych i średnich organizacji. W ciągu następnych dwóch dekad świat stanie się prawdziwym wspólnym rynkiem, gdzie regionalne bariery
przepływu dóbr, usług, kapitału i wiedzy jeszcze
bardziej się obniżą, a może nawet znikną. Mniej
ograniczeń stworzy warunki dla jeszcze silniejszej
globalnej konkurencji. Nie oznacza to, że świat podzieli się na zwycięzców i przegranych, ale raczej
zawodników grających w jednej drużynie: uczących
się od siebie nawzajem.
– Przedsiębiorczość i specjalizacja to hasła
przyszłości. Nowe technologie pozwolą mniejszym
firmom na skuteczniejszą współpracę. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa będą mogły obsługiwać
klientów niezależnie od szerokości geograficznej –
przewiduje Wirginia Gostomczyk--Urbańska.
Wśród pracowników znaczenia nabiorą takie
priorytety jak poczucie spełnienia, własny rozwój,
uznanie i możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Pracodawcy zaś będą musieli
obdarzyć zaufaniem zatrudnionych, zapewnić im
poczucie odpowiedzialności za ich działanie oraz
niezbędne szkolenia gwarantujące firmie zachowanie przewagi konkurencyjnej. Jedno jest pewne:
pracownicy zawsze będę potrzebni, bez względu na
stopień zaawansowania technologicznego gospodarki.

Wyzwania
przyszłości
Pracownicy sami będą musieli
zadbać o rozwój swoich
kompetencji, aby zarządzać
swoją karierą, która nie musi
ograniczać się tylko do jednego
zawodu w ciągu życia.
Pracodawcy mogą uczestniczyć
w rozwoju swoich pracowników
poprzez zapewnienie im
odpowiednich szkoleń
niezbędnych dla zachowania
przewagi konkurencyjnej
firmy, zarówno twardych, jak
i miękkich kompetencji.
Ludzie, czyli pracownicy,
zawsze będę potrzebni,
bez względu na stopień
zaawansowania technologicznego
gospodarki.

IDES Consultants Polska Sp. z o.o.
Adres firmy: Tymienieckiego 25C/203 (III piętro), 9
 0-350 Łódź, tel./fax (48-42) 630 04 33, 637 01 99
info@ides.com.pl l rekrutacje e-mail: rekrutacje@ides.com.pl
l szkolenia e-mail: szkolenia@ides.com.pl l doradztwo e-mail: doradztwo@ides.com.pl
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O uwalnianiu twórczej odwagi
Innowacja i kreatywność to dwie rzeczy uważane obecnie
za niezbędne do odniesienia sukcesu, a na pewno do odnalezienia się
w tych „ciekawych czasach” nieustającej zmiany.

P

Potrzebujemy zmian, aby być konkurencyjnym, zdobyć przewagę na rynku,
wyprzedzić innych… Czasy, w którym
żyjemy, dają nam ogromny potencjał.
W zasadzie wszyscy mamy równe szanse
jeśli chodzi o materiały, surowce, technologie, maszyny. Co jednak sprawia, że
tylko niektórzy z nas zasługują na miano
liderów kształtujących trendy?
Innowacje, które, jak powiedział kiedyś
Steve Jobs, wyznaczają różnicę między liderami a naśladowcami.
Innowacje to nie wynalazek, to ciężka
praca włożona w nawiązanie relacji z odbiorcami, użytkownikami, pracownikami i zaproponowanie rozwiązań,
dzięki którym ich życie stanie się bardziej komfortowe,
bardziej znośne.
Może w takim razie warto byłoby przestać ścigać się
z konkurencją, a zacząć podążać ścieżkami swoich klientów tak, aby zaproponować im unikalną wartość, która
będzie w stanie pozytywnie wpłynąć na jakość ich życia
i za którą będą nam chcieli zapłacić?
Jak to zrobić? Uwolnić twórczą odwagę, odnaleźć
w sobie skrywane pokłady pomysłowości i zacząć działać. „Wiara we własne twórcze możliwości stanowi istotę
innowacji” (Tom Kelley).
Jednym ze sposobów, który może nam w tym pomóc
jest wykorzystanie zasad myślenia projektowego (design
thinking).
Design thinking to metodyka wykorzystywana w procesie zmian, wspomagająca proces rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji. Jest uznawana za jeden ze
sposobów generowania innowacji i rozwoju w biznesie.
Jest to pewna filozofia w podejściu do zaspokajania potrzeb człowieka, która integruje wykonalność technologiczną, opłacalność kosztową i użyteczność.
Design thinking zmusza do zadawania sobie najprostszych pytań: dla kogo? (coś robimy) po co? (to robimy –
odwieczne pytanie o cel…), co? (możemy zrobić, żeby ten
cel osiągnąć) jak? (to możemy zrobić) i czy? (nasza propozycja spełni oczekiwania naszych odbiorców).
To uniwersalny proces, który zaczyna się od ludzi –
klientów, pracowników, kolegów, rodzin, a kończy dostarczeniem skutecznych sposobów na zaspokojenie ich potrzeb. Polega na dogłębnym zrozumieniu osób, dla których
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projektujemy, generowaniu pomysłów, tworzeniu prostych prototypów i testowaniu ich
w praktyce z naszymi odbiorcami.
Henry Ford powiedział kiedyś „Więcej
ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy niż rzeczywiście próbując je
rozwiązać”. Design thinking wspiera proces poszukiwania właściwych rozwiązań
dzięki zamianie problemów w wyzwania
i chęci tworzenia prawdziwej wartości dla
ludzi. Dlatego warto wykorzystać narzędzia myślenia projektowego wszędzie tam,
gdzie mamy do czynienia z człowiekiem
i jego wciąż zmieniającymi się potrzebami.
„Design thinking rzadko okazuje się eleganckim
przeskakiwaniem z jednego szczytu na drugi; raczej testuje ono naszą emocjonalną kondycję i rzuca wyzwanie naszej umiejętności współpracy, lecz wytrwałość zostaje wynagrodzona spektakularnymi wynikami” (Tim
Brown).
Myślenie projektowe wykorzystuje potencjał różnorodności członków grup projektowych. Suma doświadczeń
wszystkich współpracujących osób daje dużo większe możliwości niż wiedza i doświadczenie każdej z osobna. Każdy z nas postrzega rzeczywistość z jednej, choćby nawet
bardzo szerokiej perspektywy. Kontakt i praca z innymi,
chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniami powoduje
zmianę optyki w patrzeniu na problem dzięki poznaniu
i zrozumieniu innych punktów widzenia.
Żyjemy w ciekawych czasach… czy jesteśmy na to gotowi? Nie dowiemy się tego, dopóki nie spróbujemy oswoić zmian i nie zaczniemy wykorzystywać szansy, jaką
nam oferują. Podróż zaczyna się od pierwszego kroku,
a sukces od zrozumienia, diagnozowania potrzeb i próby
znalezienia rozwiązań.
Aby tworzyć innowacje musimy odkryć w sobie pokłady kreatywności lub po prostu na powrót się jej nauczyć. Kreatywności jesteśmy w stanie nauczyć się między innymi dzięki takim sposobom, jakie oferują nam
narzędzia design thinking oraz najprostszym pytaniom,
które musimy sobie zadać, poszukując skutecznych rozwiązań ludzkich problemów.

lB
 eata Michalska-Dominiak,

certyfikowany trener design thinking

l Fot. Paweł Łacheta

Marka osobista to połączenie
wielu czynników takich
jak: charakterystyczność,
rozpoznawalność, tożsamość,
standardy, obietnica wartości,
obecność w social-media i kontakty
off-line oraz emocje. Wszystkie
te elementy powinny ze sobą
współgrać, wtedy wizerunek jest
spójny i przejrzysty.

M

Tak naprawdę definicję marki można ująć w jednym słowie – ważność.
Marka osobista jest silna wtedy, gdy
jest ważna dla konkretnych odbiorców, naszych klientów. Budowanie
marki jest nierozerwalnie związane
z prowadzeniem biznesu. Biznes nie
może istnieć bez marki i odwrotnie.
Każdy z nas powinien dbać o swój
wizerunek. Budowanie marki, to odkrywanie własnych unikalnych talentów i umiejętności. Każdy z nas jest wyjątkowy, czymś się wyróżnia. To może
być wygląd, zachowanie, sposób mówienia, poruszania się, osobowość. Ta
nasza charakterystyczność i odmienność sprawiają, że jesteśmy nie tylko
zapamiętywani, ale przede wszystkim
wywołujemy w ludziach emocje. To
dzięki nam ludzie czują się w określony sposób. Świadome dbanie o wizerunek to pewnego rodzaju inwestycja,
która pomaga realizować cele zawodowe i ułatwia dotarcie do konkretnych
klientów.
Jeff Bezos (twórca Amazon.com)
stwierdził: „Twoja marka jest tym, co
o Tobie mówią, kiedy Cię nie ma w pokoju”. Odbiór naszej osoby, naszych
działań przez klientów, partnerów
biznesowych, współpracowników jest
szalenie istotny w prowadzeniu biznesu. Ludzi przekonamy do siebie tylko
wtedy, kiedy będą nas znali i będą
wiedzieli, co możemy dla nich zrobić. Dlatego tworząc własną markę,
powinniśmy najpierw poznać potrzeby naszych potencjalnych klientów
i przez ten pryzmat kształtować swój
wizerunek.
Fundament marki stanowią: aktywność, entuzjazm, pasja i zaangażowanie. Dołączyć należy do tego zestawu
jeszcze wizję firmy. Powinna być na tyle
atrakcyjna, żeby wzbudzała w nas pozytywne emocje oraz szczegółowo roz-
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pisany plan działania, który będziemy
realizować. A kluczowym elementem
wizerunku każdej firmy z pewnością
jest zawartość, czyli usługa, produkt,
który oferuje. Wiele osób budując swój
biznesowy wizerunek, zaczyna od końca, czyli od opakowania. Angażują swój
czas oraz finanse w stworzenie strony
internetowej, założenie fanpage’a czy
konta na Twiterze, drukują niezliczoną
ilość materiałów promujących ich firmę. A wszystko po to, jak twierdzą, żeby
zbudować wizerunek. Jest to błędne
myślenie. Firma jest silna tylko wtedy,
jeśli jest ważna dla innych osób. Jej wizerunek budują usługi, których ludzie
potrzebują, które są dla nich istotne i za
które są gotowi zapłacić.

Bardzo ważnym elementem jest
też autentyczność. Odnoszę wrażenie,
że na rynku istnieje wiele firm, które
są gotowym produktem. To jest krótki
termin przydatności. Ludzie bardzo
szybko rozpoznają, która marka jest
tylko produktem świetnie zrobionym
i wypromowanym, a która niesie
obietnicę wartości. Uczciwość, autentyczność oraz spójność w działaniu to
cechy silnej marki.
Nieodłącznym elementem budowania wizerunku w biznesie jest
spójność pomiędzy ‘ja prywatnym’
i ‘ja zawodowym’. Ta spójność buduje
wiarygodność firmy w oczach odbiorcy. Warto stworzyć sieć dobrych i wartościowych kontaktów. Otaczać się
ludźmi, którzy chcą nas wspierać w realizacji naszych celów zawodowych,
rozwojowych czy wizerunkowych.
Rekomendacje są bardzo ważne. W budowanie długotrwałych relacji z klientem, warto inwestować swój czas
i emocje.
Niebywałą rolę w kontaktach
z klientami odgrywa także dress code.
Jest takie powiedzenie „Jak Cię widzą,
tak…”. Dlatego warto zadbać o to, aby
strój był odpowiedni do okoliczności
oraz grupy docelowej, z którą się spotykamy. Pamiętajmy, że mamy zaledwie
kilka sekund, w trakcie których buduje
się pierwsze wrażenie.
Rozpoznawalność nie zawsze
oznacza, że marka jest silna. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo i szybko
można stać się rozpoznawalnym. Nie
oznacza to jednak, że dana osoba czy
firma oferuje coś wartościowego. To
tylko dobrze wykreowany produkt. Silna marka to taka, gdzie klient czuje się
ważny, ma do firmy zaufanie, uważa
ją za eksperta i chętnie korzysta z jej
usług lub kupuje jej produkty. Tworzenie mocnej marki nie dzieje się z dnia
na dzień. Buduje się ją latami poprzez
konsekwentne, przemyślane działanie
oraz ciężką pracę. Trzeba pamiętać, że
to, co robimy, musi być ważne dla innych, a nie tylko dla nas.
Zbudowanie solidnych fundamentów marki osobistej stanowi podstawę
działań biznesowych i daje gwarancję
odniesienia sukcesu. Twój wizerunek
w biznesie zależy od Ciebie, a więc od
dzieła!
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O integracji środowiska
biznesowego, szkoleniach
i wsparciu potrzebujących
rozmawiamy z Michałem
Haze, prezesem Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej.

Sieć
kontaktów
i powiązań
LIFE IN. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa działa na regionalnym
rynku biznesowym już od ponad 25
lat. Jaką rolę odgrywa?

Michał Haze: Przede wszystkim
jesteśmy największą organizacją
samorządu gospodarczego działającą w Łodzi i regionie łódzkim.
Skupiamy ponad 300 podmiotów
gospodarczych,
w
przeważającej większości są to małe i średnie
przedsiębiorstwa, których zresztą
działa w naszym kraju najwięcej, ale
mamy w swym gronie też dużych
graczy. Dbamy o interesy lokalnego
środowiska biznesowego. Izba stanowi doskonałą platformę wymiany
wiedzy, doświadczeń i kontaktów
między przedsiębiorcami, promując ich pozytywny wizerunek, działalność, produkty i usługi zarówno
w kraju jak i za granicą. Podejmujemy wielokierunkowe działania
zmierzające do ożywienia przedsiębiorczości. Walczymy o ochronę interesów gospodarczych podmiotów
zrzeszonych w izbie, opiniujemy
akty prawne, konsultujemy zmiany
w prawie gospodarczym i podatkowym, a także prawie lokalnym – by
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było przyjazne dla przedsiębiorstw
i ich rozwoju.

To tylko część Waszych działań. Dbacie o rozwój kontaktów
biznesowych, organizując szereg
spotkań, podczas których możliwa
jest wymiana doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk.

Od lat propagujemy ideę lokalnego
patriotyzmu gospodarczego, wpajamy łódzkim przedsiębiorcom konieczność takiego organizowania
obrotu gospodarczego, by jak najwięcej kapitału i podatków pozostawało
w naszym regionie. Służy temu m.in.
organizowane cyklicznie „Forum Rekomendacji Biznesowych”, podczas
którego odwiedzamy firmy członkowskie, zapoznając się z ich działalnością, sposobami rozwiązywania
niektórych wyzwań, pomysłami na
organizację pracy oraz interesującymi innowacjami w produktach,
technologii czy sprzedaży. Dzięki
temu dążymy do budowania nowych
powiązań i pomysłów na kooperacje,
a jednocześnie pokazujemy dobre
praktyki. Kolejny cykl jaki oferujemy naszym członkom to chociażby

„Fabryka Kompetencji”, czyli krótkie
szkolenia i warsztaty, każdorazowo
z zakresu dość wąskiej tematyki,
ale dobranej tak, by była to wiedza
i umiejętności przydatne w prowadzeniu firmy. Organizujemy też spotkania, które przybliżają zagadnienia
dotyczące wprowadzania nowych
przepisów i ich interpretacji. Uczestniczą w nich pracownicy urzędów
skarbowych, celnych czy Państwowej Inspekcji Pracy. Duże znaczenie
odgrywają także działania integrujące środowisko biznesowe, łączone
najczęściej z aktywnością w zakresie
społecznej odpowiedzialności biznesowej, w tym organizowany od 15 lat
charytatywny Łódzki Rajd Przedsiębiorców.

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliście łódzki Biznes Mikser.
Co to za inicjatywa?

Ideą wydarzenia, opierającego się na
znanej konwencji „speed business
dating”, czyli „szybkiej randki biznesowej”, jest integracja regionalnego
biznesu, umożliwienie nawiązania
nowych relacji, a co za tym idzie –
rozbudowanie sieci kontaktów oraz

rozwoju nowych inicjatyw biznesowych. Przedsiębiorcy spotkali się
w hotelu DoubleTree by Hilton po
to, by wymienić się informacjami
na temat swojej działalności i tego,
co mogą zaoferować oraz czego poszukują i na czym im zależy. Bardzo
istotne było dobranie odpowiednich
partnerów biznesowych do rozmów
tak by wszystkie strony wyniosły jak
najwięcej korzyści. Jestem przekonany, że nawiązane podczas Biznes
Miksera kontakty zaowocują świeżymi pomysłami i wskażą dalsze kierunki rozwoju.

Współpracujecie z wieloma instytucjami oraz współorganizujecie
ważne wydarzenia gospodarcze.

Na stałe współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Łódzkiego, Izbą Celną, z łódzkimi
uczelniami wyższymi, Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Bardzo ścisła współpraca łączy nas
z Urzędem Miasta Łodzi, a w szczególności Biurem Obsługi Inwestora, z którym współpracujemy przy
konsultacjach, wymianie informacji,
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działaniach na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz organizacji wydarzeń dedykowanych dla
łódzkiego biznesu. Uczestniczymy
we wszystkich konsultacjach, gdzie
nasz głos może być ważny i pomocny
w podejmowaniu decyzji. Jesteśmy
też partnerem organizowanego co
roku w Łodzi Europejskiego Forum
Gospodarczego.

Proszę nam powiedzieć, jakie korzyści mają przedsiębiorcy z tytułu
przynależności do Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej?

Przede wszystkim możliwość wymiany wiedzy i kontaktów. Pomagamy w internacjonalizacji przedsiębiorstw,
wspierając
eksport
i legalizując dokumenty w obrocie
międzynarodowym.
Wystawiamy
również świadectwa pochodzenia
towarów i umożliwiamy rejestrację podpisu elektronicznego oraz
– dzięki relacjom z Izbami z innych
krajów – łączymy kontrahentów.
Pomagamy małym przedsiębiorcom
w kwestiach prawnych i trudnych
sytuacjach. Realizujemy też liczne
projekty, mające na celu tworzenie

nowych firm, jak i działania mentoringowe dla nowo powstałych. Ważny jest także głos zorganizowanej
grupy, bo liczy się bardziej niż pojedynczego przedsiębiorcy.

Warto inwestować w Łodzi?

Oczywiście. Miasto cały czas się rozwija, a to przekłada się na warunki prowadzenia biznesu. Mamy teraz sprzyjający klimat, pojawiają się nowe
możliwości. Rozwija się cały obszar
usług outsourcingowych i niezwykle
dynamicznie przybywa nowych powierzchni biurowych. Centralne położenie na skrzyżowaniu dwóch autostrad stworzyło idealne warunki dla
rozwoju firm logistycznych. Napływ
inwestorów zewnętrznych może mieć
dobry wpływ na lokalny biznes, który
jest w stanie kooperować i zdobywać
nowych klientów. Poprawia to też wizerunek miasta jako miejsca, gdzie
warto pracować – a jak wiadomo wykwalifikowane kadry to teraz oczko
w głowie każdego świadomego przedsiębiorcy. Trzymam kciuki za Łódź.
Oby tak dalej.

lR
 ozmawiała Beata Sakowska
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Szybkie randki
biznesowe

S

Stu czterdziestu przedsiębiorców z łódzkiego i ościennych województw wzięło udział w pierwszej edycji
Biznes Miksera zorganizowanego przez Łódzką Izbę
Przemysłowo-Handlową. Wydarzenie, opierające się na
znanej konwencji „speed business dating”, czyli „szybkiej randki biznesowej” odbyło się w hotelu DoubleTree
by Hilton w Łodzi.
– Idea, która nam przyświecała przy organizacji tego
spotkania to przede wszystkim integracja regionalnego
biznesu, umożliwienie nawiązania nowych relacji, a co
za tym idzie – rozbudowanie sieci kontaktów oraz rozwój
nowych inicjatyw biznesowych – mówi Marek Zimoch,
członek zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
odpowiedzialny za organizację przedsięwzięcia.
28 marca w sali balowej hotelu DoubleTree by Hilton
w Łodzi o godz. 17.30 przy 14 okrągłych stolikach zasiadło po 10 osób, z których każda miała po trzy minuty na
prezentację swojej działalności. Po trzydziestu minutach
przedsiębiorcy przesiadali się do kolejnych stolików.
– Spotkania zaaranżowaliśmy w taki sposób, aby
merytorycznie dobrać partnerów do rozmów. Przy
zgłoszeniu, już w formularzu rejestracyjnym, każdy
określał swoje preferencje biznesowe, na tej podstawie
staraliśmy się dobrać odpowiednich partnerów – wyjaśnia ideę spotkania Marek Zimoch.
Po trzech rundach rozmów przy stole nadszedł czas
na sesję networkingową: dalszą wymianę wizytówek
i rozmowy przy kawie. Networking poprzedziło kilkunastominutowe wystąpienie gościa specjalnego, obecnie CEO iTaxi, założyciela PizzaPortalu, Lecha Kaniuka.
Najsłynniejszy polski startuper opowiadał nie tylko
o swoich projektach, ale przede wszystkim o odwadze
w podejmowaniu inicjatyw biznesowych.
Zdecydowana większość przedsiębiorców pozytywnie oceniała łódzką „szybką randkę biznesową”.
– W ciągu jednego wieczoru stworzyliśmy okazję do
zaprezentowania się wśród 140 osób reprezentujących
niemal każdą branżę, teraz czekamy na to, by nowe kontakty zaowocowały świeżymi pomysłami i nowymi kontraktami – podsumowuje wydarzenie Marek Zimoch.
Edycja kolejnego Biznes Miksera organizowanego
przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową odbędzie
się jesienią.

„Wyobraźnia jest początkiem tworzenia.
Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz
tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz
to, czego chcesz”
– George Bernard Shaw

Łódzkie
przedsiębiorczych
kobiet
Nie boimy się wyzwań, odważnie patrzymy
w przyszłość wspomagając się kobiecą
intuicją. Dawno wyszłyśmy z męskiego
cienia. Cały czas się rozwijamy, nie
spoczywamy na laurach i konsekwentnie
dążymy do celu. Takie właśnie jesteśmy
– kobiety przedsiębiorcze.

lA
 leksandra Żabowska
l fot. Jakub Wilczek, Paweł Łacheta
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Liczy się pomysł,
nie płeć

Agnieszka Lipińska, wspólnie z mężem, stworzyła od podstaw Centrum Medyczne
ARGO. Na początku swojej kariery zawodowej pracowała na oddziale internistycznym
Szpitala im. Pirogowa, potem w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii. – Nie mogłam pogodzić się z tym, że będąc dobrym specjalistą, nie miałam szansy na wykorzystanie wszystkich swoich umiejętności. Nie odpowiadało mi również to, że nikt nie myśli o pacjencie
w sposób kompleksowy – opowiada Agnieszka Lipińska, lekarz chorób wewnętrznych,
diabetolog. – Zrezygnowałam więc z pracy w państwowej służbie zdrowia i stworzyłam
ośrodek diabetologiczny, zapewniający diabetykom kompleksowe usługi. Dzięki możliwości uczestniczenia w konkursach, ośrodek w całości finansowany był ze środków NFZ. Gdy
placówka działała już sprawnie, pojawił się pomysł stworzenia kolejnej, oferującej usługi
lekarzy wielu specjalności, warunek był jeden – zgromadzić najlepszych fachowców.
I udało się, choć początki wcale nie były łatwe. Przez pierwsze lata w firmę trzeba było
sporo inwestować, chociażby w zakup specjalistycznego sprzętu. ARGO wyspecjalizowało
się w leczeniu ran: stopy cukrzycowej, owrzodzeń, trudno gojących się ran oraz proktologii. - Szukaliśmy niszy na runku i ją znaleźliśmy, a dziedziny, w których się wyspecjalizowaliśmy są szczególnie bliskie mojemu mężowi, który jest chirurgiem i specjalizuje się
w leczeniu ran poszukując i sprawdzając wszystkie medyczne nowinki z tym związane
– mówi Agnieszka Lipińska.
Jest przekonana, że dziś w biznesie nie ma znaczenia czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, liczy się pomysł. Choć kobiety biznesu nie mają łatwego życia. – Cały czas musimy
udowadniać, ile potrafimy, jaką posiadamy wiedzę, chociażby podczas negocjacji z mężczyznami, którym zawsze się wydaje, że wiedzą lepiej – podkreśla Agnieszka Lipińska.
– Ciągle też musimy dokonywać wyborów na linii praca – życie rodzinne. Im więcej angażujemy się w prowadzenie firmy, tym mniej czasu mamy dla rodziny i odwrotnie. Gdzieś
trzeba znaleźć tę równowagę i nie przejmować się, że telefon dzwoni niemal przez całą
dobę – dodaje.
Po siedmiu latach prowadzenia biznesu wspólnie z mężem jest bardzo zadowolona
z efektów, choć jak podkreśla, w służbie zdrowia sytuacja nigdy nie jest zbyt stabilna, ale
jedno jest pewne, każdy z nas potrzebuje kompleksowej fachowej pomocy lekarskiej i to
się nie zmieni.
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Dyplomatyczna
systematyczność

Rodzinnym biznesem zarządza także Anna Krawceniuk, współwłaścicielka Hort-Cafe, łódzkiej kawiarni z tradycjami, która bardzo pozytywnie ocenia przedsiębiorczość mieszkanek naszego regionu.
– Ku mojemu dużemu zadowoleniu, coraz częściej spotykam w naszym regionie bardzo energiczne, kompetentne kobiety, które zajmują
odpowiedzialne i wysokie stanowiska menedżerskie. Miło jest patrzeć,
jak „biorą” firmy we własne ręce, są odważne, kreatywne i przebojowe
– odpowiada Anna Krawceniuk. – Zmieniają firmy w kobiecy, odpowiedzialny sposób, obserwują otoczenie biznesowe, używają intuicji, potrafią słuchać – to wartości, które są ważne dla zarządzających. Kibicuję i wspieram kobiecą przedsiębiorczość, a jeśli ona szybko się rozwija
i dodatkowo jest związana z naszym regionem, to tym bardziej jest to
dla mnie ważne i nie ukrywam, że sprawia mi radość i satysfakcję.
Anna Krawceniuk nie dzieli biznesu na męski czy kobiecy. Woli
dostrzegać efekty działań osób przedsiębiorczych. – Uważam, że coraz
częściej kobiety tworzą i realizują strategie, które przynoszą biznesowi
bardzo duże korzyści. Zarówno wiedza, odpowiedzialność, jak i „kobiecy element” bardzo często stają się świetną „siłą witalną biznesu”, która
przynosi wymierne profity. To cieszy, tym bardziej, że kobiety łączą rożne role zawodowe i zazwyczaj zarządzają dwoma firmami: biznesem
i domem równocześnie. Często kobiety próbują rywalizować z mężczyznami. Niepotrzebnie, bo ich siła polega na czymś zgoła odmiennym
– wyjaśnia współwłaściciela Hort-Cafe.
Prowadząc własny biznes nigdy nie wolno spocząć na laurach. –
Trzeba mieć „otwartą głowę”, cały czas się rozwijać, słuchać, wyciągać
wnioski i konsekwentnie dążyć do celu. Wszystkim paniom, które zamierzają spróbować sił w biznesie podpowiem, że przy podejmowaniu
trudnych decyzji warto odwołać się do intuicji. Wierzę w „dyplomatyczną systematyczność”, bez oznak nadmiernej uporczywości. Kobiety
mają dyplomację we krwi – mówi Anna Krawceniuk.
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Po rozum
do ludzi

Żeby być twardym w biznesie i osiągnąć sukces, zdaniem Magdy Anuszczyk, prowadzącej
Szkołę Pamięci SENSOS, trzeba przede wszystkim zrozumieć, że nie jest się osobą doskonałą
i pozwolić sobie na popełnianie błędów. – Niezwykle istotna jest także odwaga w podejmowaniu wyzwań i decyzji, samodyscyplina, wyznaczanie realnych celów. Warto zdać się
również na naszą kobiecą intuicję, ona nigdy mnie nie zawiodła. Mnie pomaga również wizualizacja tego, co chcę osiągnąć i motto mojej mamy i babci: „Po rozum do ludzi” – wylicza
Magda Anuszczyk.
Choć początki w prowadzeniu własnego biznesu nie były wcale łatwe, dziś Magda
Anuszczyk nie wyobraża sobie już pracy na etacie w korporacji, z którą kiedyś była
związana.
– Mój tato zawsze był samodzielnym przedsiębiorcą, nawet za czasów komuny, moja
siostra również miała własny biznes, więc nie mogłam być gorsza i zdecydowałam, że
otwieram placówkę edukacyjną, która przeprowadza rewolucję w uczeniu (się). Dla
mnie oczywiście przedsiębiorczość nie przejawia się tylko tym, że ktoś prowadzi firmę.
Przedsiębiorczość to kreatywna postawa człowieka, który jest w stanie zagospodarować sobie przestrzeń w postaci bycia samozaradnym, samoodpowiedzialnym za siebie
i swoje najbliższe otoczenie. Z wykształcenia jestem pedagogiem i pomagam dzieciom,
młodzieży i dorosłym rozwijać umiejętności poznawcze, uczę jak mają się uczyć, jak
dbać o higienę umysłu, oferuję treningi pamięci, treningi koncentracji uwagi, ortograficzne, matematyczne – opowiada właścicielka Szkoły Pamięci SENSOS.
Magda Anuszczyk nie spoczywa na laurach, cały czas w jej głowie pojawiają się
nowe pomysły, które jak najszybciej stara się wcielić w życie. Właśnie stworzyła koncepcję zajęć z przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży. – W szkole niewiele się zwraca
uwagi na kształtowanie umiejętności miękkich, na indywidualne predyspozycje i zdolności uczenia się. Podczas zajęć będziemy więc rozwijać umiejętności komunikacyjne,
autoprezentację, uczyć się będziemy jak negocjować, rozwiązywać konflikty i stanowczo mówić – nie, kiedy jest taka potrzeba – wyjaśnia. W planach także otwarcie kolejnej
placówki i zajęcia z fitnessu mózgu dla dorosłych, czyli trening mózgu – strategie ruchowe i poznawcze maksymalizujące ochronę mózgu.

44

Z

Uśmiech
pomaga w życiu

Z branżą edukacyjną związała swój biznes także Barbara Guzek. W 2008 r. założyła pierwsze
przedszkole niepubliczne „Koliberek”. Wówczas jeszcze studiowała fizjoterapię na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi. – Zaczynałam z dwiema podopiecznymi, potem dochodziły kolejne dzieci,
a dwa lata później mogłam już otworzyć następną placówkę, w kolejnym jeszcze jedną. W ubiegłym roku korzystając z unijnego projektu otworzyłam żłobek w Łowiczu. Przez te wszystkie lata
staram się tworzyć miejsca przyjazne dzieciom i rodzicom i wierzę, że tak są postrzegane – opowiada Barbara Guzek.
Własny biznes to duża odpowiedzialność, zwłaszcza gdy pod opieką ma się sporą gromadkę dzieci. Tu najważniejsi są współpracownicy, odpowiedzialni, zaangażowani. – Jestem pracodawcą, na
którego pracownicy zawsze mogą liczyć. Jestem cierpliwa i konkretna. Wiem, kiedy muszę tupnąć
nogą. Bardzo cenię lojalność i szczerość, nie znoszę kombinacji – tłumaczy właścicielka „Koliberka”.
W pokonywaniu wszelkich trudności pomaga jej życiowy optymizm i to, że nie lęka się żadnych
trudności, nie martwi się na zapas i jest opanowana do samego końca. Cieszy ją, że w Łodzi i regionie
dzięki pomysłowości kobiet powstaje tyle ciekawych miejsc, że kobiety wyszły z męskiego cienia.
– Gdy pytają mnie znajome, czy warto, czy można, czy się uda, zawsze powtarzam, że się uda.
Gdy tylko ktoś chce pracować i wierzy w sukces, to nie ma innej opcji. Oczywiście trzeba mieć dobry pomysł na biznes, do tego trochę szczęścia, dobrych ludzi wkoło i powinno się udać – mówi
Barbara Guzek. – Należy jednak pamiętać, że początki do łatwych nie należą, i mam wrażenie, że
Łódź nie jest wcale łatwym rynkiem, ale nie należy się zrażać przy pierwszych trudnościach. Trzeba
być konsekwentnym, pewnym siebie, kreatywnym i dużo się uśmiechać. Uśmiech często pomaga!

C

hoć kobieta szef to w Polsce nadal rzadki widok, mieszkamy w regionie, który może poszczycić się najwyższym
współczynnikiem firm zarządzanych przez kobiety, wynoszącym 23,4 proc., podczas gdy średnia krajowa to 22
proc. Polki w stosunku do pań z innych krajów Unii Europejskiej są też liderkami w zakładaniu firm. W Polsce
1/3 firm jednoosobowych i około 1/4 firm zatrudniających do 50 pracowników prowadzona jest przez kobiety i te
firmy cieszą się większą stabilnością finansową, a także sprzedaży i poziomu cen, niż przedsiębiorstwa prowadzone
przez mężczyzn (raport Instytutu Badań i Analiz OSB oraz Firmy.net).

www.lifein.pl

45

ludzie

ludzie

Przyjaciele Świata
pomagają z radością
Na co dzień skromne, uśmiechnięte, wrażliwe i empatyczne.
Ot, wydawałoby się zwykłe kobiety, ale one, jak rzadko które,
są zdeterminowane do działania. Założyły Stowarzyszenie „Przyjaciele
Świata” i pomagają potrzebującym.

P

– Pomysł założenia Stowarzyszenia narodził się podczas
przyjacielskich babskich spotkań. Okazało się, że każda
z nas stara się pomagać innym na własną rękę. Doszłyśmy więc do wniosku, że jeśli połączymy siły, będziemy
mogły pomagać na większą skalę – opowiada Agnieszka
Zarembska, prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata”.
Siły połączyły w 2009 roku i od tego czasu nieprzerwanie działają na rzecz potrzebujących.
– Na co dzień wobec bólu i cierpień jesteśmy bezsilne, a tutaj mamy takie poczucie, że możemy pomagać i to
nam daje wielką radość – mówi Katarzyna Woźniak.
O potrzebach szpitali, domów dziecka, specjalnych
ośrodków wychowawczych, którym pomagają, dowiadują się z różnych źródeł: własnych kontaktów, od zaprzyjaźnionych lekarzy, z przychodzących maili.
– W ubiegłym roku kupiłyśmy najnowocześniejszą
mobilną sztuczną nerkę dla Instytutu Centrum Zdrowia
Matki Polki. To jedyne tego typu urządzenie w Łodzi. Było
bardzo potrzebne, korzystają z niego nie tylko dzieci, ale
i dorośli – podkreśla Agnieszka Zarembska.
– Instytut otrzymał od nas także końcówki do fetoskopu, tj. urządzenia, które pozwala operować dziecko w łonie matki. Dzięki temu zakupowi można je teraz w pełni
wykorzystywać – dodaje Małgorzata Faflik.
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Do tej pory Stowarzyszenie zakupiło sprzęt warty ponad 500 tys. zł. To m.in. szybki analizator medyczny dla
oddziału intensywnej terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów
św. Jana Bożego w Łodzi, sprzęt rehabilitacyjny do nauki
mowy metodą Tomatisa dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 7
w Łodzi, stanowisko do pielęgnacji noworodków dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, czy instrumenty muzyczne dla orkiestry dzieci chorujących na zespół Downa.
– Staramy się pomagać w taki sposób, żeby sprzęt, który kupujemy był najnowocześniejszy, żeby długo służył
i żeby służył jak największej ilości potrzebujących – wyjaśnia Joanna Nordyńska.
Jak udało im się zabrać tak sporą kwotę na wsparcie
kilkudziesięciu podmiotów i organizacji?
– Zaczęłyśmy od sprzedawania charytatywnych kubeczków oraz talerzyków i koszulek. Miały być wyjątkowe i odróżniać się od reszty. Wpadłyśmy więc na pomysł,
żeby pozyskać grafikę i podpisy od znanych osób – wspomina Agnieszka Zarembska.
I oczywiście udało się. – Jesteśmy skromne, normalne kobiety, ale jeśli chodzi o sprawę Stowarzyszenia to
zero kompleksów, zawsze interesuje nas najwyższa półka
– kwituje krótko ich determinację Barbara Kaźmierczak-Tracz.

Porcelanę zdobią więc grafiki i podpisy gwiazd światowego formatu. Pierwszy kubek własnego projektu,
z makiem i napisem „nadzieja” w języku japońskim, stworzył specjalnie dla Stowarzyszenia Kenzo Takada, kolejna
była Basia Trzetrzelewska.
– Znane nazwiska przyciągnęły kolejne osobowości, które zechciały z nami współpracować. O kontakcie
z Basią Trzetrzelewską marzyłam od dziecka, wysłałam
prośbę i gdy straciłam już wszelką nadzieję na odzew,
przyszedł list od menedżerki ze zgodą i projektem na
ozdobienie kubków i talerzy. Basia
zaszczyciła też nas swoją obecnością
podczas organizowanej przez nas
kolacji charytatywnej. Przyleciała na
własny koszt i zachwyciła się naszym
miastem – opowiada Agnieszka Zarembska.
Na współpracę ze stowarzyszeniem zgodziła się też jedna z największych gwiazd włoskiego kina
Claudia Cardinale. Niemniej znaną
osobistością jest Patrizia Gucci. Swój
podpis złożył także Sting i piosenkarka Bonnie Tyler. Prawdziwym
osiągnięciem jest kubek Mario Vargasa Llosy, peruwiańskiego pisarza, laureata Nagrody
Nobla w dziedzinie literatury w 2010 roku. Jego hipopotam jest naprawdę ładny. Nie brakuje też nazwisk polskich gwiazd, jak chociażby Agnieszki Holland, Jerzego
Stuhra, Ewy Wachowicz, Leszka Możdżera, Ewy Minge
czy Michała Urbaniaka.
– Gwiazdy cieszą się, że ich nazwisko, wydrukowane
na zwykłym herbacianym kubeczku, może pracować na
rzecz ludzi, którzy potrzebują pomocy. Właśnie to ich przekonuje i dlatego pozwalają nam operować swoim nazwiskiem – mówi Katarzyna Woźniak.
Wszystkie gwiazdy współpracują ze Stowarzyszeniem, nie biorąc za to ani złotówki. W tym najsłynniejsi
obecnie kucharze pomagając w przygotowaniu wyjątkowego menu na organizowane przez Stowarzyszenie kolacje charytatywne „Przyjaciele gotują”, w których bierze

udział ponad 500 osób. Gotował już m.in. Karol Okrasa,
Andrzej Polan, Robert Sowa oraz Michel Moran, któremu
tak spodobała się współpraca, że sam zaproponował zorganizowanie kolejnej kolacji – tym razem w towarzystwie
zwycięzców i uczestników programu MasetrChef i MasterChef Junior. Teraz trwają przygotowania do jubileuszowej dziesiątej kolacji charytatywnej, która odbędzie
się w październiku tego roku.
Organizacja dużych imprez przebiega już tak sprawnie, że w tym roku po raz drugi zaproszono gości na „Bal
u przyjaciół”. Wystąpił Jose Torres
i Havana Dreams – pierwszy na polskiej scenie muzycznej zespół, znany
zarówno z tradycyjnej muzyki kubańskiej, jak i nowego stylu młodego
pokolenia – Timbie. A o podniebienia
gości zadbał Jakub Jakubowski, szef
kuchni Restauracji Four Colors, Hotelu DoubleTree by Hilton. Nie zabrakło
oczywiście niespodzianek. Koszulkę
Kamila Stocha wylicytowano za 2100
zł. Tym razem środki zebrane dzięki organizacji balu wesprą łódzką
transplantologię, szczególnie przeszczepy rodzinne w Uniwersyteckim
Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego, pozwolą także na
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dwóch placówek.
Członkiniami stowarzyszenia jest 21 pań. – Nie jesteśmy już nastolatkami i okres pędu do kariery mamy już
za sobą. Jesteśmy w takim momencie życia, że mimo wielu obowiązków, mamy jeszcze czas, żeby robić coś pożytecznego – tłumaczy Małgorzata Faflik.
Stowarzyszenie, jak podkreślają, to taka forma podziękowania za to, że los im sprzyja i dotykają je w sumie
niewielkie problemy. Ze swojej działalności nie czerpią
żadnych korzyści materialnych prócz satysfakcji z niesienia uśmiechu i odrobinki radości potrzebującym. Stowarzyszenie jest organizacją non profit, a bieżące potrzeby
pokrywane są z własnych składek członkowskich. Stowarzyszenie pozyskuje też środki z jednego procenta na
rzecz organizacji pożytku publicznego.

Na co dzień wobec
bólu i cierpień
jesteśmy bezsilne,
a tutaj mamy takie
poczucie, że możemy
pomagać i to nam daje
wielką radość
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Liczy się
zmysłowość,
wdzięk
i polot

C

Burleska stała się dla nich
sposobem na oderwanie od
szarej codzienności. Pokochały
ją, bo pomogła wyzbyć się
kompleksów i sprawiła, że nabrały
świadomości swojego ciała
i w pełni je zaakceptowały. Teraz
są zmysłowe, kuszące i seksowne.
Pokochały też scenę, która ma
w sobie niezwykłą magię, po
prostu wciąga: gdy już raz na nią
wejdziesz, nie chcesz
z niej zejść.
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Coraz więcej szkół tańca w Łódzkiem ma w swojej
ofercie burleskę. Skąd wzięła się fascynacja tym tanecznym show? Pewnie stąd, że burleska, pokazując
kobietom, że są piękne i że mogą zawładnąć sceną
oraz widownią, udowadnia im, że mogą wszystko.
Burleska to jest rewia, to jest kabaret, to jest taniec,
to jest kostium, to jest teatr. Ale przede wszystkim
jest to triumf prawdziwej kobiecości, wdzięku i powabu. Zmysłowa kobieta obiecuje widzowi wszystko, ale on dostaje tylko barwny pokaz.
Z dziewczynami, które zakochały się w burlesce
i stworzyły grupę „Obcasem w oko” spotykam się
w Studio reAKTYWACJA w Łodzi, gdzie dwa razy w tygodniu ćwiczą na zajęciach. Są uśmiechnięte, zadowolone, od razu widać, że lubią ze sobą spędzać czas.
Pochodzą z różnych środowisk, pracują w różnych
miejscach, ale połączyła je wspólna pasja i ten jeden
konkretny przełomowy moment w życiu, w którym
odkryły, że trzeba coś zrobić, coś zmienić.
– Poświęciłam siedem lat swojemu dziecku, które z zapałem rozwijało sportową karierę. Nie miałam
wakacji, weekendów. Dziecko podrosło, nie wymaga
już tyle uwagi, co kiedyś, a ja uświadomiłam sobie,
że mam już 40 lat i nic z sobą nie zrobiłam. Nadszedł
więc w końcu czas na realizację własnych pasji –
mówi Aneta Jurek, która oprócz zajęć burleski, znajduje też czas na kolejną pasję – fotografię.
Paula Borszyńska zainteresowała się burleską, gdy
urodziła dziecko. – Wszystko w życiu mi się posypało,
nagle partner, który spędził ze mną wiele lat życia,
w momencie, gdy pojawiło się dziecko, stwierdził, że to
nie jego bajka i odszedł. Mama widząc, że jestem w nie
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najlepszej formie poradziła mi, bym wybrała się na zajęcia burleski. Mówiła: zrób coś dla siebie, bo nie czujesz się wartościowa jako kobieta. I tak tutaj trafiłam
kilka lata temu i zostałam do dziś – opowiada Paula.
Dla wielu z nich momentem przełomowym, by
coś zmienić w życiu, były właśnie kłopoty w związku.
– Po rozwodzie byłam totalnie zakompleksiona. Zrozumiałam, że muszę zrobić coś dla siebie,
zaczęłam więc szukać jakiegoś seksownego tańca.
Chciałam zapisać się na taniec brzucha, ale nie było
takich zajęć, więc właścicielka szkoły zaproponowała
mi burleskę. I to był strzał w dziesiątkę – cieszy się
Agnieszka Łukasiewicz.

Kobiece kształty nie mają tu
znaczenia

Agnieszka wyzbyła się wszelkich kompleksów, podobnie jak kilka innych koleżanek z grupy. Choć niektóre z nich miały już za sobą taneczne doświadczenia, to dopiero tu poczuły się wyjątkowo i odnalazły
na nowo, gdzieś tam zagubioną kobiecość, szczególnie te, które czasami borykają się z kilkoma zbędnymi
kilogramami. W burlesce kobiece kształty nie mają
w ogóle znaczenia. Liczy się zmysłowość, wdzięk,
polot i kobieca różnorodność. I to właśnie dzięki tej
różnorodności mogą tworzyć takie bogactwo postaci
w przygotowywanych przez siebie spektaklach. Do
tej pory grupę można było zobaczyć podczas corocznych gali przygotowywanych przez szkołę oraz w jednym własnym spektaklu, który udało się wystawić
trzy razy. Spektakl podziwiać można było na deskach
Teatru V6 zawsze przy komplecie widzów.
Scenariusze pisze szefowa grupy Angelika Siniarska, która ma ku temu stosowne wykształcenie, skończyła kierunek: twórcze pisanie ze scenopisarstwem.
– Zapędy scenopisarskie miałam w sobie od dawna, już jako dziecko jeżdżąc na wakacje do babci na
wieś, zbierałam okoliczne dzieciaki i prosiłam, by odgrywały różne scenki. Kilka razy nawet przygotowaliśmy amatorskie przedstawienia, na które zapraszaliśmy prawie wszystkich okolicznych mieszkańców.
Oczywiście nie wszystkie dzieciaki z chęcią ogrywały
nakazane scenki, szczególnie te, kiedy książę całuje
księżniczkę, ale wtedy mieliśmy po kilka lat – wspomina Angelika Siniarska, wprawiając wszystkich
w doskonały nastrój swoją opowieścią.

Scena wydobywa wszystko,
co najlepsze

Teraz Angelika pracuje z wyjątkową grupą kobiet.
– Na swojej zawodowej drodze spotkałam wiele
wspaniałych kobiet, które przychodziły na zajęcia
niedocenione, zakompleksione, wycofane, bez siły.
Zawsze starałam się to naprawić i dać im poczucie
własnej wartości, kobiecość i siłę. Udało mi się też
stworzyć tę wyjątkową grupę, z którą wystawiamy
własne spektakle – mówi Angelika.
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Podczas zajęć dziewczyny uczą się świadomości
ciała i przestrzeni, zadań aktorskich, choreografii.
Sprawdzają się w różnych rolach. Tańczą. Cieszą się.
Uśmiechają się. Burleska daje im wielką sceniczną
swobodę, a humorystyczny kontekst pomaga załatać
wszelkie niedostatki, nawet drobną wpadkę szybko
przekuwają w sukces.
– I fajne jest właśnie to, że scena wydobywa z nas
amatorek wszystko, co najlepsze. Podczas ostatniego
występu Milena zaśpiewała tak rewelacyjnie, że nikt
nie mógł uwierzyć, iż wcześniej słuchali jej tylko sąsiedzi. Na scenie puszczają wszystkie hamulce – opowiada Aneta Jurek.
Przed nimi kolejny spektakl. Mają więc cel, do
którego dążą i doskonale wiedzą, że znowu przeżyją
coś wyjątkowego. Chcą znowu znaleźć się na scenie,
by potem przez kolejne miesiące powspominać, popatrzeć na zdjęcia, pośmiać się z tremy i drobnych
wpadek.
Burleska to najlepsza terapia na kompleksy. Tu
patrząc w lustro stajesz się zadowolona z siebie, odnajdujesz swoją kobiecość i czujesz jedno pragnienie:
znowu znaleźć się na scenie. Scena ma w sobie niezwykłą magię, po prostu wciąga: gdy już raz na nią
wejdziesz, nie chcesz z niej zejść.

l Beata Sakowska
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jak Awangarda

Strzemiński, Kobro – co ich łączy? Nowoczesna Łódź, która od zawsze przyciągała artystyczną awangardę. Dzięki nim możemy nazywać
się dziś stolicą „nowej sztuki”. W Roku Awangardy upamiętniającym stulecie pierwszego awangardowego manifestu w Polsce, Muzeum
Sztuki w Łodzi przygotowało serię wyjątkowych wydarzeń nawiązujących do tradycji „nowej sztuki dla nowego człowieka” – wystawy
„Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy” oraz „Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta”, to mała
część tego, co nas czeka.

jak Biegi

Biegać każdy może a skoro tak, to w Łódzkiem zdrowe i modne bieganie z roku na rok zyskuje na popularności. Tegoroczny cykl biegów „O Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego”
powiększył się o dwie dodatkowe trasy i składa się łącznie z 11 imprez biegowych. Do pokonania jest 159,39 km - to odległość bliska tej z Łodzi do Ciechocinka. Przyciągają atrakcyjne
trasy, w takich plenerach, których poza Łódzkiem nie ma nigdzie.

jak Chengdu

Z Łodzi do Chin coraz bliżej. Województwo łódzkie jest najbardziej aktywnym partnerem współpracy polsko-chińskiej w ostatnich latach.
Na trasie do Chengdu w prowincji Syczuan kursuje pociąg wożący towary w obie strony. Rocznie wykonuje około 200 kursów. Współpracy
handlowej, inwestycyjnej i technologicznej sprzyja otwarte przy Centrum Innowacji Unii Europejskiej w Chengdu, Regionalne Biuro
Województwa Łódzkiego i Miasta Łódź w Chengdu.

jak Design Thinking

Innowacyjne, przełomowe, wyjątkowe, kreatywne – takie musi być dziś wszystko to, co zasługuje na naszą uwagę. Dlatego Łódzkie promuje się poprzez ideę design thinking, czyli
myślenia projektowego. To metoda pozwalająca na rozwiązywanie skomplikowanych problemów z wykorzystaniem kreatywnych sposobów działania. To proces, który zaczyna się
od ludzi – klientów, pracowników, kolegów, rodziny – i na nich kończy, poprzez dostarczenie im rozwiązań zaspokajających ich potrzeby. Polega na budowaniu głębokiej empatii
i zrozumieniu osób, dla których projektujemy, generowaniu pomysłów, tworzeniu prostych prototypów i testowaniu ich w praktyce z użytkownikami.

jak Etnografia

Podróż w czasie? A jakże! Wystarczy odwiedzić któryś skansen albo muzeum, których w Łódzkiem nie brakuje i można przeżyć prawdziwą
podróż do świata, którego już nie ma. Skansen w Maurzycach niedaleko Łowicza przeniesie nas do XIX-wiecznej wsi pełnej gospodarstw
i chałup przyozdobionych obowiązkowymi wycinankami i haftami. Skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku pod Łęczycą
do wiejskich chat, w których znaleźć można meble i naczynia naszych prababek. A w wyjątkowym Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie
Mazowieckim przywita nas jedyne w kraju plenerowe muzeum poświęcone rzece.

jak Filmy

Ziemia obiecana, Ida, Pan Tadeusz, Vabank czy Chłopi to tylko niewielka część filmów, które powstawały w Łódzkiem. Filmową przeszłość ma za sobą jednak nie tylko sama siedziba
słynnej „Filmówki”, Wytwórni Filmów Oświatowych i Muzeum Kinematografii, ale też Piotrków Trybunalski i zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie. O filmowych trasach można
przeczytać w przewodnikach: „Szlak filmowy województwa łódzkiego” i „Szlak dziedzictwa filmowego Łodzi”.

jak Giganty Mocy

Gigantyczna elektrownia, jeszcze większa kopalnia, a w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie Giganty Mocy – jedyna w Polsce
interaktywna wystawa o węglu i energii elektrycznej. Dzięki animacjom, grom interaktywnym i zabawie, zwiedzający mogą zdobyć wiedzę
z zakresu geologii, paleontologii i geografii oraz dowiedzieć się, jak powstaje węgiel brunatny i w jaki sposób jest wykorzystywany
w elektrowni. Wystawa jest przyjazna rodzinom z dziećmi, dla których przygotowano wszelkie udogodnienia.

jak Historia

Skąd pochodził najsłynniejszy fryzjer na świecie? Kto zaprojektował pierwsze dżinsy? Co mają wspólnego Skierniewice z Somosierrą? Gdzie powstał pierwszy młyn w Polsce? Łódzkie
jest miejscem tysiąca niezwykłych historii, które czekają na odkrycie. Chcesz poznać więcej? Oglądaj Łódzkie HiStory na Youtube.pl i na www.facebook.com/wojewodztwo.lodzkie
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jak Inwestycje

Łódzkie dziś, to ziemia wielkich inwestycji. Dzięki rewitalizacji dawnej elektrociepłowni EC1 i adaptacji budynku na cele kulturalno-artystyczne na nowo tchnięto w niego życie. W zespole EC1 mieszczą się teraz Planetarium, Centrum Nauki i Techniki oraz Narodowe Centrum
Kultury Filmowej. Kolejna ogromna inwestycja to Termy Uniejów – kompleks basenów geotermalnych, gdzie woda zajmuje blisko 1,5 tys.
mkw. Miłe chwile w jacuzzi albo w saunie, masaże, odpoczynek przy minitężniach, chłód w grocie śnieżnej – właśnie po to dzień w dzień
zjeżdżają do Uniejowa, jedynego uzdrowiska w Łódzkiem, tłumy z całej Polski.

jak Jedzenie

Wędzonkę z beczki, salceson gospodarza, karpia z Grabi, nagawskie jabłka pieczone z sokiem, chrzan nadwarciański po staropolsku, ćwikłę z chrzanem po łowicku, kapustę kiszoną w
całych głowach, powidła z papierówek z Kobylnik, konfiturę agrestową z Ossy, chleb nagawski zawsze świeży, plendze kartoflane z Wójcina… Można wymieniać w nieskończoność, bo
na liście produktów tradycyjnych regionu łódzkiego znajduje się aż 116 potraw.

jak Kultura

Teatry, muzea, wystawy, wydarzenia kulturalne – Łódzkie stoi kulturą. Nie brakuje tutaj muzeów – i tych regionalnych, jak w Łowiczu,
Kutnie czy Opocznie, jak i tych, do których przyjeżdża cała Polska. Jedyne w Polsce Muzeum Kinematografii w Łodzi czy unikatowe zbiory
Muzeum Sztuki w Łodzi – tego nie zobaczymy gdzie indziej. Możemy też pochwalić się docenianymi w całej Polsce łódzkimi teatrami –
Teatrem im. Stefana Jaracza, Teatrem Powszechnym, Teatrem Wielkim oraz festiwalami filmowymi.

jak Lato

Latem nie sposób się u nas nudzić, szczególnie podczas weekendów. W ostatnią niedzielę czerwca do Buczku, niedaleko Sieradza zjeżdżają wszyscy miłośnicy truskawek. Święto Truskawki to
podsumowanie zbiorów i degustacja wszelkich wyrobów z truskawką w roli głównej. 1 i 2 lipca warto zajrzeć do Piotrkowa Trybunalskiego, by podziwiać podniebne akrobacje szybowców i samolotów
silnikowych. Takie atrakcje już od kilku lat organizuje na swoim lotnisku Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej. Festiwal Lotniczy Fly Fest, który od dwóch lat ma rangę Międzynarodowej Wystawy Lotniczej,
to największa taka impreza w Polsce Centralnej. A w sierpniu… gratka dla miłośników historii i średniowiecznych militariów, a także dla najmłodszych miłośników rycerstwa. Już od niemal dwóch
dekad w ostatni weekend sierpnia do Łęczycy na Międzynarodowy Turniej Rycerski przyjeżdżają bractwa rycerskie z kraju i zagranicy, a okolice łęczyckiego zamku, stają się miejscem potyczek rodem
ze średniowiecza.

jak Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Jedzie pociąg z daleka… Oczywiście pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, naszego sztandarowego projektu transportowego. Nowoczesna
i nowa ŁKA cały czas stara się podnosić jakoś swoich usług i proponować pasażerom kolejne udogodnienia – większą liczbę połączeń, nowoczesny tabor i krótszy czas przejazdu, Wi-FI. Obecnie z ŁKA dojedziemy do Warszawy w niewiele ponad godzinę, a podróże dodatkowo
ułatwia wspólne honorowanie biletów w MPK i ŁKA, dzięki czemu tramwajem i pociągiem możemy jechać z jednym biletem.

jak Mixer

Jest taki jeden dzień, kiedy można dowiedzieć się, co w Łódzkiem najlepsze. Organizowany od 14 lat przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Mixer Regionalny Łódzkie
przyciąga w weekend gości z różnych stron naszego regionu. Na stoiskach można znaleźć tradycyjne dania i rękodzieło, a imprezę uświetniają występy zespołów ludowych, które
przypominają, że tradycja przechodząca z pokolenia na pokolenie wciąż jest w regionie żywa. Mixer to także koncerty gwiazd muzyki rock, pop, reggae itp. oraz wiele imprez towarzyszących jak chociażby pokazy straży pożarnej czy warsztaty dla najmłodszych. Tegoroczna edycja odbędzie się 2 września.

jak Najbogatsi

Jeżeli szukacie wyjątkowej gminy, to wpadnijcie do Kleszczowa. Ta położona w powiecie bełchatowskim gmina jest najbogatsza w Polsce.
Dochód na mieszkańca przekracza tam 33 tys. zł, a bezrobocie wynosi zaledwie 6 procent. Swoje bogactwo Kleszczów zawdzięcza kopalni
odkrywkowej i jednej z największych na świecie elektrowni węglowych – elektrowni Bełchatów. Wyglądem przypomina małe, luksusowe
miasteczko, a mieszkańcy innych gmin mogą pozazdrościć kleszczowianom komfortu życia.

jak Ogrody

Są w Łódzkiem miejsca, które zapewniają relaks, odpoczynek i piękne widoki. Poddębicki Ogród Zmysłów łączy naturę z najnowszymi osiągnięciami techniki – tutaj można zamknąć
się w wiklinowej budce i słuchać rechotu żab czy śpiewu ptaków albo układać własne wzory na interaktywnym murze. W oddalonym 35 km od Łodzi Rogowie zachwycają kwitnące
azalie, rododendrony i magnolie – a to wszystko w rozciągającym się na 54 hektarach powierzchni Arboretum SGGW w Rogowie.
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jak Questing

Wiecie co to takiego szlak questingowy? Nie! To zapraszamy do Doliny Grabi. Tam można pochodzić nieoznakowanymi szlakami, skorzystać ze wskazówek i rozwiązywać zagadki. Tu można połączyć zagadki z poezją i rowerowymi wędrówkami, a przede wszystkim bawić się i
uczyć o historii regionu. Interaktywne zwiedzanie to w sumie 72 kilometrów tras i 770 minut dobrej zabawy. Więcej informacji o łódzkich
questach pod adresem quiz.questing.pl.

jak  Parki krajobrazowe

Piękno przyrody na obszarze województwa łódzkiego chronią parki krajobrazowe: Bolimowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Przedborski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy i Załęczański Park Krajobrazowy. Łączna powierzchnia obszaru
leżącego w granicach parków krajobrazowych na terenie naszego województwa wynosi 97.945,2 ha, co stanowi ok. 5,38 proc. całej jego powierzchni.

jak Reymont

2017 rok, to w Łódzkiem Rok Władysława Stanisława Reymonta, laureata literackiej nagrody Nobla. Z tej okazji warto odwiedzić wieś
Lipce Reymontowskie pod Skierniewicami, którą autor „Chłopów” rozsławił na cały świat. Można tu poczuć atmosferę dawnej polskiej
wsi, zwiedzić Centrum Reymontowskie-Zagrodę Ludową z krytymi strzechą chałupami, stodołami i oborą wzorowaną na XIX-wiecznych
zabudowaniach wiejskich. W Lipcach Reymontowskich stoi również domek dróżnika, w którym przez kilka lat mieszkał i pisał Reymont.
Każdego roku w lipcu organizowany jest we wsi Dzień Reymonta.

jak Szlaki turystyczne

Miłośnicy kajaków mogą wybrać się na spływy szlakami kajakowymi Pilicy i Warty, a pasjonaci jeździectwa przejechać Łódzkim Szlakiem Konnym, najdłuższym tego typu szlakiem
w Europie, liczącym prawie 2 tys. km. W regionie jest także ponad 100 szlaków rowerowych prowadzących przez najciekawsze zakątki Łódzkiego - na dwóch kółkach można wybrać się
na wyprawę m.in. szlakiem bursztynowym, pałaców i dworów czy Puszczy Bolimowskiej.

jak Targi

Międzynarodowe Targi Łódzkie, to marka, która wpisała się w targową mapę Polski. Wydarzenia targowe organizowane w nowoczesnych
i obszernych wnętrzach Expo-Łódź, cieszą się dużym uznaniem wystawców i odwiedzających. Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz
INTERBUD, Targi Edukacyjne, Dni Urody i Estetyki, Targi NA STYKU KULTUR – to tylko niewielka część tego, co ma do zaproponowania
Łódzkie. A przed nami największa międzynarodowa impreza wystawiennicza – EXPO 2022, której tematem będzie rewitalizacja miast.

jak Uczelnia

Łódź to miasto studentów. Poza studiami na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Łódzkim studentów przyciągają atrakcyjne kierunki na studiach artystycznych – na Akademii Muzycznej, w Szkole Filmowej oraz na Akademii Sztuk Pięknych. Poza uczelniami publicznymi, mającymi swoje filie na terenie wielu miast województwa
łódzkiego, w naszym regionie działa także wiele niepublicznych szkół wyższych.

jak Wycieczki po regionie

Każdego lata miłośnicy aktywnego wypoczynku w Łódzkiem na pewno się nie nudzą. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
i Zespół Parków Krajobrazowych organizują bowiem wycieczki do ciekawych miejsc regionu. W programie projektu „Pociągiem w Łódzkie”
znajdują się m.in. Spalski Park Krajobrazowy, Arboretum w Rogowie, Bolimowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Międzyrzecza
Warty i Widawki, Arkadia, Nieborów. Warto dodać, że udział w projekcie jest bezpłatny.

jak Zamki

Malowniczych miejsc, skrywających niezwykłe historie na pewno w Łódzkiem nie brakuje. Gotycki zamek w Oporowie, to jedna z niewielu w kraju zachowanych budowli tego typu.
Zamek w Łęczycy ma jednego wiernego, choć legendarnego mieszkańca – Diabła Borutę. W Drzewicy i Bolesławcu można obejrzeć ruiny zamków, zaś w Inowłodzu odrestaurowany
zamek wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Warto poznać również historię XIV-wiecznego zamku w Rawie Mazowieckiej, która według podań, zainspirowała samego Williama
Szekspira.
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Jak się kochamy w erze
nowych technologii
Lubimy seks. Jesteśmy otwarte na wiele niestandardowych zachowań
w sypialni. Doskonale potrafimy rozpalić nawet kogoś dopiero co
poznanego w sieci. Ponad trzy czwarte z nas chce uprawiać seks co
najmniej raz w tygodniu. I nie jest on już tematem tabu. A jednak...

M

Miała być rewolucja w sypialniach. A tymczasem w dobie internetowych randek, burzy
medialnej wokół seksu i viagry, współczesne
kobiety owszem są bardziej świadome swojej
seksualności, niż ich mamy czy babcie i bardziej
wymagające wobec swojego partnera niż 10 lat
temu, ale rzadziej niż w 1992 roku przyznajemy,
że nasi partnerzy są tak samo zaangażowani
w związkach. Co więcej, z roku na rok o kilka
procent spada liczba osób uprawiających seks.
W ostatnim roku współżyło jedynie 76 procent
badanych Polaków (od 18 do 49 lat) – wynika
z trzeciej edycji badania „Seksualność kobiet.
Raport 2016” , który właśnie ukazał się w pełnej
wersji liczącej około... 170 stron.
Wspaniale? Niekoniecznie. Jest o czym mówić, bo badania pokazują, że współczesna Polka
potrzebuje seksu. Tylko 7,5 procent ankietowanych oceniło, że bez zbliżenia fizycznego mogą
się obejść. Dla porównania: w 2005 codziennie
chciało się kochać 6 procent Polek, dziś 17 procent.
Niestety, rośnie liczba mężczyzn zmęczonych seksem. Potwierdzają to ankiety przeprowadzone przez profesora Zbigniewa Izdebskiego, seksuologa i badacza życia seksualnego
Polaków. Wśród stu dorosłych Polaków w wieku 20-60 lat piętnastu mówi: „Nie chce mi się
kochać”.

Romeo w tarapatach

Weronika, 29–letnia specjalistka PR , należy do
grupy 85 procent łodzianek, które w badaniu
„Seksualność kobiet. Raport 2016” przyznały,
że seks odgrywa w życiu bardzo ważną rolę. –
Wiem, że jej „nie” to tylko przewrotna metafora,
uwielbia eksperymentować w łóżku, nawet jeśli
mnie to w ogóle nie kręci – mówi Mateusz, mąż
Weroniki.
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Oboje młodzi, piękni, spełnieni w pracy.
Wśród znajomych uchodzą za idealną parę. Ich
wieczór zwykle wygląda tak: kolacja, kąpiel,
łóżko, do którego oboje zabierają książki. Przeżywają kryzys w związku?
Mateuszowi przestały się podobać kobiety.
Zmaga się z chorobą, żyje w stresie? Skąd. Kocha swoją żonę, nie zdradza jej, mają wspólne
tematy, pasje.
– Seks? Rzadko. Kto by miał jeszcze na to
siłę – próbuje się tłumaczyć.
Nie jest odosobniony. Z badań wynika, że
zainteresowanie seksem tracą coraz częściej panowie robiący karierę. Z dyplomami na eksponowanych stanowiskach, z korporacji. Dwukrotnie
częściej spada u nich popęd seksualany, a łóżko
kojarzy się przede wszystkim ze snem. Do zapracowania dokłada się stres. Podnosi stężenie prolaktyny, hormonu, który zaburza erekcję.
Po północy Mateusz zasypia, trzymając Weronikę za rękę. On śni w objęciach Morfeusza,
ona... zdejmuje z nocnej szafki laptopa i...umawia się na seks z przystojniakiem poznanym
w sieci.

Femme fatale

Oni z Marsa, my z Wenus? Możliwe. W ciągu
ostatnich lat zmieniłyśmy się. Bardzo.
– Z ostatniego raportu „Seksualność kobiet.
Raport 2016” wynika, że współczesne Polki wyemancypowały się, wyzwoliły z mnóstwa ograniczeń – mówi profesor Zbigniew Lew-Starowicz.
– Mają świadomość swoich potrzeb seksualnych.
Przyznają sobie prawo do przyjemności i po swoje potrzeby nie boją się sięgać. Jeśli jeden partner
nie jest w stanie zaspokoić ich potrzeb, znajdują
kolejnego – dodaje.
Liczby wiele mówią. W stosunku do 2005
roku spadła liczba kobiet, które w ciągu życia

Pierwsze badanie seksualności Polek zostało przeprowadzone
w 1992 roku przez prof. Zbigniewa Lwa Starowicza. Kolejne edycje
badania odbyły się w 2005 i 2016 roku. Ostatnie zostało przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej Kamili Czajkowskiej pod
kierownictwem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Jego podstawą są
wyniki badania ankietowego na reprezentatywnej próbie 1054 kobiet w wieku od 18 do ponad 70 lat. Warto dodać, że prof. Zbigniew
Lew-Starowicz ma łódzkie korzenie, urodził się w Sieradzu, a w Łodzi
kończył Wydział Lekarski Akademii Wojskowej. Z Łodzią związana
jest również znana ginekolog, seksuolog, autorka bestsellerowego
poradnika „Sztuka kochania” Michalina Wisłocka, o której zrobiło
się głośno w lutym tego roku, kiedy to na ekrany kin wszedł film
„Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. Wisłocka urodziła
się w Łodzi i mieszkała tu do 1939 roku.

mają tylko jednego partnera seksualnego – z 43
procent w 2005 r. do 31 procent w 2016 r. Odnotowano natomiast niemal dwukrotny wzrost
odsetka pań mających od 6 do 10 partnerów.
Coraz więcej Polek ma partnerów „na boku”,
a więc poza stałym związkiem.
Przyznać się czy nie? Jak podają statystyki
53 procent kobiet jest zdania, że zdradę należy
mężowi wyznać. Tylko w jakim celu – pytają
psychologowie. Jeśli jest ci dobrze tu gdzie jesteś na co dzień, w jakim celu masz zadawać
partnerowi ból. Z poczuciem winy musisz uporać się sama. Zadbaj o wasz związek. To uspokoi
twoje sumienie radzą psychologowie. Nie masz
skrupułów, bo w twoim związku od dawna coś
skrzypi? Wiesz co robić.

Strategia seksu

Seksuolodzy unikają odpowiedzi na pytanie ilu
możemy mieć partnerów i jak często się kochać.
Z badań wynika, że w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy co druga z nas uprawiała seks kilka
razy w tygodniu. Na sto respondentek do seksu
rzadziej niż kilka razy w miesiącu przyznało się
6. W 2005 r. w tej grupie było 13 dorosłych kobiet, a w 1992 r. – 22. Dwie trzecie kobiet w wieku
60+ jest wciąż aktywnych seksualnie. Identyczną
częstotliwość w tej sferze życia mają w Polsce…
30-39-latki! Co ciekawe, długość kontaktów seksualnych nie zmieniła się: od 2005 r. Przeciętny
polski akt seksualny trwa 13-15 minut.

Ale...

Znasz ten dowcip: Na pytanie: co to jest dla mężczyzny gra wstępna, pada odpowiedź – dwadzieścia minut żebrania? Dziś jest już nieaktualny.
Raport jasno mówi, że gra wstępna skróciła
się z 20 minut w 2005 r. do 15 minut w 2017 r.
Dlaczego tak jest? Mężczyźni twierdzą, że
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w miarę jak przybywa im lat, stosunek i orgazm
dostarczają im coraz mniej przyjemności.
Najbardziej zadowoleni z seksu są 30-40 latkowie. Satysfakcję z tej sfery życia deklaruje 70
proc. tej grupy. Najmniej 50-latkowie – „bardzo
zadowolonych” lub „raczej zadowolonych” jest
tylko 36 proc.
Coraz więcej kobiet uznaje seks bez gry
wstępnej za coś naturalnego. Szybka przyjemność bez ceregieli. Za to wciąż mamy tę samą
ulubioną pozycję seksualną – klasyczną i nic nie
zmieniło się w kwestii antykoncepcji – wybieramy te same metody, co 30 lat temu (prezerwatywę, tabletki, metody naturalne).

Szaleństwo kontrolowane

Allena nie budzi już poczucia wstydu u większości Polek. I to bez względu na wiek. Konsekwentnie oswajamy masturbację. Współczesne
kobiety, aby osiągnąć orgazm, coraz częściej
„biorą sprawy w swoje ręce”. Masturbacja nie
jest dla nich już tematem tabu, a tym bardziej
powodem do wstydu. Znacznie wzrósł odsetek
pań, które deklarują, że przyjemność seksualną
osiągają dzięki masturbacji i wykorzystywanym do tego celu wibratorom. Połowa uważa,
że jest to dobry sposób na rozładowanie emocji
i napięcia, gdy nie ma się stałego partnera – czytamy w „Seksualność kobiet. Raport 2016”.

A teraz....

Bez oszukiwania, bez oficjalnej wersji dla chłopaka odpowiedz sobie na pytanie: co sprawia,
że czujesz się dobrze w sypialni? Co zyskujesz
zachowując się tak, a nie inaczej? Co tracisz?
Bądź swoim własnym coachem.
Udanego seksu.

l Zofia Stawiak
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Każde
wyzwanie
rozwija
artystę

LIFE IN: Jest Pani gwiazdą Teatru Wielkiego
w Łodzi, ale nie pochodzi Pani z tego miasta.
Proszę opowiedzieć o swoich korzeniach.

Joanna Woś: Urodziłam się w Kielcach i tam
chodziłam do szkoły.

Kto pierwszy odkrył, że ma Pani talent muzyczny?

Zawsze lubiłam muzykę, a śpiew towarzyszył mi
od najmłodszych lat. Moja Mama zawsze ładnie
śpiewała i tak jest do tej pory. W moim dzieciństwie ludzie chętniej i częściej, niż dziś, śpiewali w domach i tak właśnie było w moim domu
rodzinnym, a ja zawsze brałam w tym udział.
Wszyscy chwalili, że mam ładny głos i zachęcali,
bym poszła do szkoły muzycznej. Tak się stało,
ale zaczęłam nie od kształcenia głosu, tylko od
nauki gry na skrzypcach. To jednak nie były
zmarnowane lata, bo skrzypce wyrabiają słuch,
muzykalność, dbałość o ładny dźwięk.

Dlaczego porzuciła Pani skrzypce i zdecydowała się jednak na kształcenie głosu?

Nie trafiłam na pedagoga, który rozmiłowałby
mnie do tego instrumentu i poruszył moją wrażliwość i wyobraźnię na tyle, żeby go nie porzucać. Zawsze pociągała mnie scena – połączenie
muzyki i aktorstwa, a można to realizować w teatrze operowym.

– Myślę, że
każde wyzwanie
rozwija
artystę, mam
też potrzebę
sprawdzania
się w różnych
sytuacjach, przy
różnych (czasem
karkołomnych)
pomysłach
– mówi
Joanna Woś,
solistka Teatru
Wielkiego
w Łodzi.
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Zdecydowała się Pani na szkołę w Łodzi.

Rzeczywiście. Ta szkoła miała dobrą renomę
i ciekawy program studiów. Wybrałam, oczywiście, wydział wokalno-aktorski i trafiłam do klasy
prof. Jadwigi Pietraszkiewicz.

zettiego, Marię Stuart, Lukrecję Borgię czy też
„Purytanów” Belliniego.

Śpiewa Pani nie tylko w łódzkim teatrze,
także na innych scenach w Polsce i w Europie.

Tak, bardzo lubię występować z innymi zespołami i przed nową publicznością, to bardzo inspirujące.

Czy recenzje zawsze były tak przychylne
jak w Łodzi?

Nie narzekam, moje występy przeważnie były
wysoko oceniane i przez krytykę, i przez publiczność.

Nie boi się Pani eksperymentować, np.
w Łodzi wystąpiła Pani z Michałem Szpakiem, w Planetarium EC1, w wieczorze
z Krystyną Jandą…

Myślę, że każde wyzwanie rozwija artystę. Mam
też potrzebę sprawdzania się w różnych sytuacjach, przy różnych (czasem karkołomnych)
pomysłach – jak na przykład występ w Operze
Narodowej w spektaklu „Głos ludzki” Poulenca,
gdzie występowałam jakby w dwóch planach
– w tle był emitowany film, w którym grałam,
a jednocześnie na żywym planie, podkładałam
głos w tym filmie.

Jak wiele osobistych przeżyć przenosi Pani
na scenę?

Każdy z aktorów i śpiewaków bazuje na własnych doświadczeniach, własnej wyobraźni
i emocjach.

Już jako studentka odnosiła Pani sukcesy…

Czy Pani córka Jagna podąża tą samą drogą?

Jak wspomina Pani początki swojej pracy?

Na koniec standardowe pytanie: jakie są
Pani najbliższe plany?

Brałam udział w wielu konkursach, zdobywałam nagrody, m.in. I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie w Bilbao, w Hiszpanii. Jeszcze
przed dyplomem zostałam zaangażowana do
Teatru Wielkiego w Łodzi.

W tym czasie teatr miał bogaty repertuar i dla
każdego śpiewaka – takiego z dorobkiem i początkującego. Było wiele ciekawych ról, każdy
mógł się rozwijać i realizować.

Kreowała Pani główne role w wielu przedstawieniach. Które z nich przyniosły Pani
największą satysfakcję?

Jest wiele takich ról, darzę je większym sentymentem albo cenię za ich walory artystyczne. Moją koronną partią zawsze była Violetta
w „Traviacie” Verdiego, najczęściej ją wykonuję.
Wyróżniłabym też Łucję z Lammermoor Doni-
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Ma wykształcenie muzyczne, ale interesuje się
inną muzyką niż ja (fascynuje ją muzyka filmowa). Spełnia się jednak w pisaniu, zdobywa nawet nagrody literackie, a zawodowo zajmuje się
PR i reklamą.

Planuję udział w kilku festiwalach, m.in. Festiwalu Muzyki Barokowej, Festiwalu w Łańcucie, Festiwalu im. Jerzego Waldorffa, Festiwalu Krystyny
Jamroz, a jesienią czeka mnie podróż do czterech
krajów Ameryki Południowej. A w nowym roku
w moim macierzystym teatrze w Łodzi – „Wesele
Figara” i „La Donna del Lago” Rossiniego.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z Panią.
l Rozmawiał Marek Niedźwiecki
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Muzyka zespołu Queen
towarzyszyła mu od wczesnego
dzieciństwa. Freddie Mercury
zawsze był jego idolem,
więc w 20. rocznicę śmierci
postanowił oddać mu hołd.
Miał być jeden koncert, a było
już ponad 100. Jan Niedźwiecki
od pięciu lat realizuje swój
autorski projekt Queen
Symfonicznie.

Show must go on!
58

J

Jak wspomina początki tej życiowej wielkiej przygody?
– To był po prostu głos serca. Od dzieciństwa byłem zafascynowany muzyką Queen, zgłębiałem ją. W pewnym
momencie sam zapragnąłem – choć na chwilę… – być jej
wykonawcą – wspomina Jan Niedźwiecki, łódzki muzyk,
lider zespołu Alla Vienna i Hollyłódzkiej Orkiestry Filmowej, kontrabasista Filharmonii Łódzkiej.
Ponad pięć lat temu, kiedy zbliżała się 20. rocznica
śmierci Freddiego Mercury’ego, uświadomił sobie, że
można przygotować koncert wypełniony jego piosenkami.
Prawie rok pisał aranże i przekonywał muzyków do tego
pomysłu. Udało się! – W listopadzie 2011 roku zagraliśmy
koncert w Łodzi. W zamyśle miało to być jednorazowe
wydarzenie, ale występ okazał się sukcesem, zarówno komercyjnym, jak i artystycznym. I tak już pięć lat jeździmy
po Polsce z projektem Queen Symfonicznie. Wracamy do
miejsc, gdzie wcześniej koncertowaliśmy, a mimo to gramy
dla wypełnionej po brzegi sali. Niedawno – w Szczecinie –
zagraliśmy setny koncert – opowiada Jan Niedźwiecki.
Pod koniec ubiegłego roku muzyka zespołu Queen wypełniła łódzką Atlas Arenę. Publiczność była oczarowana,
reagowała fantastycznie, a koncert zebrał same pozytywne recenzje; zresztą jak wszystkie do tej pory zagrane.
Ten był jednak wyjątkowy z kilku względów. – Wystąpiliśmy w nieco większym składzie, niż zazwyczaj gramy:
tradycyjnie jest to Alla Vienna i chór Vivid Singers, tym
razem towarzyszyła nam kilkudziesięcioosobowa Hollyłódzka Orkiestra Filmowa. Ja – nieskromnie… – wcieliłem
się w rolę dyrygenta – wspomina Jan Niedźwiecki. – Zaprosiłem też gości specjalnych – najlepszą polską sopranistkę Joannę Woś z łódzkiego Teatru Wielkiego oraz Michała Szpaka – którzy wspólnie zaśpiewali „Barcelonę”.
Spełniłem swoje marzenie.
Wielu marzy, ale niewielu te marzenia potrafi zrealizować. Jak to się robi? – Choć było to na tydzień przed
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Bożym Narodzeniem, to nie był cud, a tygodnie ciężkiej pracy i otoczenie się odpowiednimi ludźmi, którzy
mi pomogli, zaufali. Na pewno bez chóru Vivid Singers
i niezwykle uzdolnionych muzyków współtworzących
Hollyłódzką Orkiestrę Filmową, a przede wszystkim naszej siódemki, czyli zespołu Alla Vienna – nigdy by mi
się to nie udało – tłumaczy twórca projektu Queen Symfonicznie.
Na każdym kroku podkreśla, że te koncerty sprawiają
mu wielką radość. Chciałby grać je wiecznie, szczególnie
jeden utwór: Bohemian Rhapsody. To właśnie marzenie
o jego wykonaniu stało się inspiracją całego projektu Queen Symfonicznie. Cieszy się, że – choć w niewielkim stopniu – przyczynia się do tego, że muzyka zespołu Queen
nadal jest żywa, że ludzie do niej wracają. Dlatego chciałby, by były to widowiska na taką skalę, jak to w łódzkiej
Atlas Arenie, z Hollyłódzką Orkiestrą Filmową, bo świetnie czuje się na scenie nie tylko jako muzyk, ale też jako
– nieco szalony… – dyrygent. – A naszym największym
marzeniem jest koncert z udziałem Briana May’a, z którym pierwszy kontakt mailowy – choć być może była to
tylko jego sekretarka… – został już nawiązany – zdradza
Jan Niedźwiecki.
Podczas koncertów, które składają się z dwóch części,
klasycznej i rockowej, prezentuje całą paletę twórczości
zespołu Queen, chce pokazać różnorodność tej muzyki.
To „kawałki” rockowe, swingowe, operowe, trochę gospelowe, a nawet dyskotekowe. – Z każdym koncertem nabieramy doświadczenia i coraz lepiej tę muzykę interpretujemy, w każdym sezonie wprowadzając nowe opracowania
dwóch-trzech kolejnych piosenek. Cały czas ulepszamy
nasze show, wprowadzamy nowe elementy, rozwijamy
się. Show must go on! – dodaje Jan Niedźwiecki.

l Beata Sakowska
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wiemy, że gdy kobieta pali w okresie laktacji, nie tylko
karmi dziecko mlekiem, w którym zawarta jest nikotyna, ale też jej pokarm ma dużo mniej witamin i substancji odżywczych, które między innymi wspomagają
układ odpornościowy dziecka. Wdychanie dymu tytoniowego jest groźniejsze, niż dotąd przypuszczano. Co
roku w Unii Europejskiej na skutek biernego palenia
umiera około 20 tys. niepalących.

Kłam i grzesz,
tylko nie pal!

T

Z ogólnopolskich badań wynika, iż coraz więcej kobiet pali papierosy.
Co piąta łodzianka robi to codziennie.

Tłumaczymy sobie, że palenie jest sposobem na radzenie sobie z emocjami, rozładowuje stres. Jesteśmy
przekonane, że gdy palimy, nie tyjemy. Mało tego, psychologowie uważają, że kobiety do palenia się wręcz
zachęca – tworzy papierosy slim, mentolowe, lżejsze.
Efekt – w 2015 roku 7,6 tys. kobiet zachorowało na raka
płuc. Dziesięć lat wcześniej takich chorych było 4,8 tys.
Nie chcę straszyć, ale… dzisiaj rak płuc zabija częściej
niż rak piersi czy szyjki macicy. Czy któraś z nas myśli
o tym, sięgając po papierosa? – A tymczasem… palenie
to nie tylko prosta droga do raka płuc – mówi dr nauk
med. Jarosław Jakubik, onkolog z II Oddziału Chirurgii
Onkologicznej Klinki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wiele młodych kobiet mówi: palę kilka papierosów
dziennie, tylko gdy się zdenerwuję, jedynie na imprezach. Rak mi nie grozi.

Palenie przypomina grę w rosyjską ruletkę: nikt z biorących w niej udział nie jest bezpieczny – na pewno ktoś
zginie. Nie wiadomo jedynie, kto i kiedy. W grupie długoletnich palaczek co druga zachoruje na raka płuca.

Dlaczego?

Podczas palenia papierosa wprowadzamy do organizmu substancję rakotwórczą, która może prowadzić
do zmiany w komórce DNA, a wtedy w każdej chwili
może rozpocząć się proces jej rozrostu nowotworowego. W jednym papierosie jest kilkadziesiąt związków
rakotwórczych. Ryzyko zachorowania na raka rośnie
z każdym kolejnym papierosem. Konkretny przykład?
Liczby mówią same za siebie. 90 procent chorych na
raka płuc to czynni lub byli palacze. Radzę jak najszybciej rozstać się z nałogiem. Rak płuca długo potrafi nie
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dawać żadnych objawów, a „podejrzany” kaszel, uważany przez większość osób za objaw tego nowotworu,
pojawia się często dopiero wtedy, kiedy choroba jest
już w bardzo zaawansowanym stadium. Bywa tak,
że od diagnozy do śmierci upływa tylko kilka miesięcy. Dym tytoniowy zwiększa również ryzyko rozwoju
raka piersi, szyjki macicy, trzustki, pęcherza, jamy ustnej, krtani i przełyku.

Wybaczy Pan, ale nie potrafię wykrzesać w sobie lęku
przed rakiem. Chyba potrzebuję dodatkowej motywacji, by wyjść z nałogu.

Palenie papierosów powoduje, że tracimy na urodzie.
Przyspiesza wypłukiwanie witaminy C z organizmu,
sprawia, że komórki skóry prędzej się starzeją, szybciej
powstają zmarszczki. Dym papierosowy w jamie ustnej
zmienia kolor zębów i zwiększa ryzyko próchnicy.

Na półce z kosmetykami mam kremy łagodzące skutki
palenia i pasty do zębów dla palaczy. Nie zabrzmi to
dobrze, ale wciąż nie czuję się przekonana do rzucenia
palenia.

Nawet najlepsze i najdroższe kremy u palaczki działają bardzo wolno. Badania dowiodły, że tlenek węgla
z dymu tytoniowego powoduje degenerację naczyń
krwionośnych, połączoną z odkładaniem się w ich ścianach cholesterolu i lipidów, a to przyspiesza rozwój
miażdżycy i tym samym zwiększa m.in. ryzyko choroby nadciśnienia, zawału serca czy udaru mózgu. Panie,
które palą, wcześniej wchodzą w okres menopauzy. Leczone z powodu raka sutka po amputacji piersi zazwyczaj nie są kwalifikowane do nowoczesnych zabiegów
rekonstrukcji piersi. Mają też nikłe szanse na przeszczep chorych narządów. Poza tym z całą pewnością

A papierosy light i slim? Słyszałam, że są mniej szkodliwe.

Nie. Polki przodują w Europie wśród palaczek papierosów mentolowych i slimów, bo uważają, że są one
zdrowsze. Tymczasem działają one identycznie jak
pozostałe. To prawda, że zawierają mniej nikotyny, ale
przyzwyczajony do niej organizm robi wszystko, aby
dostać swoją porcję, co powoduje, że mocniej i częściej
się zaciągamy. Tak więc wielkość porcji dymu z czynnikami rakotwórczymi dostarczana do naszych płuc
nie jest mniejsza. Papierosy mentolowe, które częściej
wybierają kobiety, uważa się za bardziej szkodliwe niż
tradycyjne. Miętowy smak papierosa sprawia, że zaciągamy się mocniej, a wtedy wdychamy więcej substancji smolistych. Ponadto mentol zawarty w papierosie ułatwia przenikanie substancji rakotwórczych
z dymu do oskrzeli.

To może zacznę palić tzw. e-papierosy? Nie mają substancji smolistych...

Nie radzę. Po pierwsze, nie są to żadne papierosy, ale
przyrządy do aplikowania sobie substancji, od której
jesteśmy uzależnieni, w tym przypadku nikotyny. To
narkotyk, który mimo że w naszym organizmie działa
tylko przez pół godziny, uzależnia jak kokaina i heroina. Ponadto pod jej wpływem rozszerzają się naczynia krwionośne, co przyspiesza pracę serca, podnosi
ciśnienie krwi, pojawiają się rumieńce na twarzy,
wzrasta aktywność ruchowa jelit. Nikotyna podana
jednorazowo w dużej dawce jest silną trucizną. Tu
widzę niebezpieczeństwo e-papierosów. Przyrządy do
wdychania nikotyny są tak zbudowane, że możemy
używać ich non stop przez wiele godzin. Po tradycyjnym papierosie zwykle robimy sobie przerwę.

OK. Nadszedł ten moment: rzucam palenie. Od czego
mam zacząć, aby się udało?

Nie istnieje jedna cudowna recepta. Każdy musi znaleźć swoją drogę. Moim zdaniem dobre efekty przynosi stopniowe ograniczanie liczby wypalanych papierosów. Radzę ustalić datę pożegnania się z dymkiem
i ściśle się jej trzymać. Dobrze jest nauczyć się sprawiać
sobie przyjemność inaczej niż paląc. Komu potrzebna
jest dodatkowa motywacja, może sporządzić kalendarz na pierwszych 30 dni bez papierosa, a skreślając
je, zaznaczać obok zaoszczędzoną kwotę na konkretny cel, np. buty, perfumy. W leczeniu uzależnienia od
nikotyny może pomóc cytyzyna – roślinny lek, zwany
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Jeśli w tym momencie rzucisz palenie, to:
l po 20 minutach obniży się tętno, a ciśnienie wróci do
normy,
l po 2 godzinach nikotyna zaczyna opuszczać organizm
(po upływie 2 dób uwolni się całkowicie); poprawia się
ogólne krążenie krwi,
l po 8 godzinach zwiększy się stężenie tlenu we krwi,
a tlenek węgla spadnie do zera,
l po 24 godzinach ryzyko ostrego zawału serca spadnie,
l po 48 godzinach poprawi się smak i węch,
l po 3 miesiącach poprawi się kondycja i odporność
organizmu oraz wygląd skóry,
l po roku ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową
zmniejszy się o połowę,
l po 5 latach spadnie o połowę ryzyko zachorowania na
raka płuc,
l po 10 latach ryzyko choroby niedokrwiennej serca
będzie jak u osoby, która nigdy nie paliła.

także fałszywym tytoniem. Działa na mózg podobnie
jak nikotyna. Prowokuje wydzielanie dopaminy, nazywanej hormonem szczęścia. Jeśli nawet – mimo wielu
wysiłków – próba rozstania się z nałogiem zakończy
się niepowodzeniem, warto spróbować rzucić palenie
jeszcze raz. I tak aż do skutku. Każdy wypalony papieros ma zły wpływ na nasze zdrowie i życie.

l Rozmawiała Magdalena Maciejczyk
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Quale oznacza po łacinie odczuwalną jakość
i trzeba przyznać, że do otwartej niespełna
rok temu restauracji, nazwa ta pasuje wyśmienicie. Trudno bowiem znaleźć drugie
takie miejsce w Łodzi, gdzie z podobną dbałością o szczegóły dopracowano smak i sposób podania dań oraz najmniejszy nawet
detal wystroju wnętrza.

Niezwykłe połączenia
smaków

O niebanalny smak potraw troszczy się Szymon Stach, szef kuchni z 15-letnim stażem
nagrodzony czapką Gault & Millau, którego
łodzianie mogą pamiętać z takich restauracji, jak Revelo, MITMI czy Jak pragnę wina.
W Quale tworzy on niezwykłe dania kuchni
europejskiej, której istota bazuje na odważnym połączeniu na pozór niepasujących
do siebie smaków. Pośród przygotowanych
przez niego specjałów warto wspomnieć
chociażby o kaczce podawanej z podpłomykiem, pigwą i świerkiem czy bażancie
z czerwoną kapustą, purée z jabłka, makiem
i brukselką. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że restauracja jako jedna z niewielu
w Łodzi ma na etacie cukiernika. Wojciech
Golic przyrządza m.in. podawaną z bananem, brownie, słonym karmelem i bezą
szwajcarską czekoladę Ecuador, nie stroniąc
od, na pierwszy rzut oka, kontrowersyjnych
połączeń smaków – efekt zawsze jest doskonały. Obok możliwości zamówienia poszczególnych dań i deserów, goście mogą wybrać
jeden z pięciu wariantów menu degustacyjnego. Forma podania potraw w Quale nasuwa na myśl skandynawski minimalizm.
– Istotnie, potrawy wydają się minimalistyczne, nie oznacza to bynajmniej, że go-
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l Szymon Stach, szef kuchni

Smak luksusu
w Nowym
Centrum Łodzi
Autorska kuchnia, ponad dwieście
gatunków whisky, eleganckie wnętrza
nawiązujące wystrojem do lat 20.
i specjalnie dobrana muzyka. Wszystkie
te doskonale dopełniające się elementy
znajdziemy w Quale Restaurant
przy ulicy Narutowicza 48.
Quale Restaurant
ul. Narutowicza 48
90-135 Łódź
(42) 253-80-39
biuro@qualerestaurant.pl
Restauracja otwarta:
Poniedziałek-Czwartek – 12.00–22.00
Piątek i Sobota – 12.00–24.00
Niedziela – 12.00–19.00

ście wychodzą z restauracji głodni. Wprost
przeciwnie. Przyrządzane potrawy powstają
z produktów najwyższej jakości, a co za tym
idzie, są one bardziej pożywne – mówi Dariusz Sojka, właściciel restauracji.

Szybko i wykwintnie?

Jakością nie odstają również serwowane
w restauracji zestawy lunchowe. – Lunche
nie odbiegają poziomem od dań z karty. Nawet jeśli w menu znajdują się teoretycznie
niezbyt wyszukane dania, w naszym wykonaniu zaskakują one smakiem i sposobem
podania. W ubiegłym tygodniu serwowaliśmy zalewajkę, która jednak nie przypominała znanej nam z polskich domów potrawy. Była to bowiem, jak fachowo nazywa
się tego typu kompozycje – dekonstrukcja
zalewajki – opowiada właściciel.
Lunche to doskonała propozycja dla
tych, którzy chcą zjeść niedrogi, ale wykwintny posiłek w trakcie pracy. Co ważne, na zatłoczonej ulicy Narutowicza,
Quale jako jedyna restauracja w mieście
oferuje gościom parking znajdujący się
pod Villą Quantum (w dni powszednie od
godz. 16).

Nie tylko kuchnia

Quale to nie tylko miejsce na elegancki
obiad czy kolację, a oferta restauracji wykracza poza standard do jakiego przyzwyczaiła nas konkurencja. Można w niej na
przykład znaleźć doskonałe wina, koniaki
i ponad dwieście rodzajów whisky. Goście,
którzy nie mieli dotąd styczności z tym
szlachetnym trunkiem nie powinni czuć się
onieśmieleni, bo specjalnie pod tym kątem
wyszkoleni barmani doradzą, jaką whisky
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wybrać. Z kolei na specjalne życzenie gości,
szef kuchni dopasuje odpowiedni do zamówionego trunku appetizer, danie lub deser.
– Od początku zależało nam, żeby wizyta
w restauracji nie ograniczała się wyłącznie
do zjedzenia posiłku. Oferujemy gościom
miejsce, gdzie po lunchu lub kolacji mogą się
zrelaksować, porozmawiać, wypić herbatę,
kawę lub coś mocniejszego. Co za tym idzie,
mogą kontynuować wieczór w ciekawym
miejscu i chłonąć atmosferę miejsca, doświadczać go w pełni – mówi Dariusz Sojka.

Lata 20. w nowoczesnym
wydaniu

Sala klubowa wspaniale komponuje się
z trzema kameralnymi salami restauracyjnymi tworząc spójną całość. – Wystrój
inspirowany jest latami dwudziestymi
ubiegłego stulecia. W mniejszym jednak
stopniu natrafimy tu na tropy polskie
czy francuskie, a przede wszystkim na te
kojarzące się z Niemcami, zresztą pierwszym właścicielem willi był Niemiec
Gustav Schreer – opowiada Dariusz Sojka. – Projektanci zadbali o każdy szczegół. Znajdziemy tu popularne w latach
20. ornamenty i szlachetne materiały,
drewno i kamień, z którego wykonana
jest geometryczna czarno-biała podłoga.
Za sprawą gry świateł, luster oraz przeszklonych drzwi możemy się poczuć jak
w Berlinie czasu modernizmu. Wystrój
dopełniają imponujący bar i wykonane
z giętego drewna meble w stylu Art deco.
Pozbawiona przepychu klasyka i elegancja łączą się z nowoczesnością, dzięki
czemu wizyta w Quale porusza wszystkie
zmysły i na długo zostaje w pamięci.
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Wiosenne trendy po łódzku

Kwiatowe motywy,
pastelowe barwy
i awangardowe
rajstopy… Co jeszcze
proponują nam na
wiosnę,
znane marki
odzieżowe z miasta
włókniarek?

W najnowszej kolekcji Bee Collection królują jak zawsze
kobiece, klasyczne fasony oraz pastelowe kolory, często
łączone z wyrazistymi barwami. Ich kreacje to zarówno
rozwiązania na eleganckie przyjęcia, spotkania biznesowe, czy zwykły spacer po parku. To stroje dla kobiet, które
przeciwstawiają się rutynie i stereotypom, ale też chcą wyglądać modnie i podkreślać swoje atuty. Istniejąca od 1991
roku marka to ciekawa alternatywa dla wszechobecnych
sieciówek. W oryginalny sposób łączy klasykę z prostotą
i elegancją, pamiętając jednocześnie o trendach ze światowych wybiegów.
Z podobnych inspiracji czerpał Tatuum, w którego
kolekcji wiosna/lato 2017 przeważają motywy kwiatowe,
odcienie granatu i szarości w podkreślających sylwetkę
fasonach. Dominują proste i eleganckie ubrania dla kobiet
i mężczyzn, idealne na spotkania biznesowe czy inne okazje, ale też pojawiają się causualowe propozycje.
Na róże i szarości stawia w tym sezonie NAOKO.
W kolekcji Adventure Hunter, która powstała dzięki
współpracy z Edytą Górniak. Znalazły się w niej oryginalne płaszcze, kurtki i bomberki oraz nieoczywiste T-shirty.
Oprócz pastelowych barw pojawiają się również klasyczna czerń i elementy soczystej zieleni. Ubrania NAOKO
zostały uszyte z polskich certyfikowanych materiałów,
a kroje zaprojektowano z myślą o swobodzie. To kolekcja
dla silnych i niezależnych kobiet.

Wygoda przede wszystkim

Wygoda i elegancja to również znaki rozpoznawcze Nubee.
Marka najlepiej sprawdza się w oversize’owych formach –
w ich ofercie znajdziemy przede wszystkim płaszcze, bluzy
i sukienki. Na wzór kolekcji dla dorosłych, Nubee stworzyło
również kolekcję bluz z kominkiem dla najmłodszych. – Na
wiosnę proponujemy płaszcze oraz bluzy z przeskalowanym
patternem w różnorakie liście – mówi Michał Awin, właściciel marki. Wszystkie bluzy i płaszcze zostały wykonane
z dzianiny i nawiązują do motywów kwiatowych i liści.
Podobnie jak Nubee, sąsiedzi z OFF Piotrkowskiej wprowadzili do swojej oferty bluzy i T-shirty
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z motywem kwiatów i liści. Najnowsza kolekcja Pan tu nie
stał to prawdziwy powiew wiosny – zdominowały ją odcienie błękitu z dżinsowymi elementami. Składa się przede
wszystkim z bluz i T-shirtów, ale jak zwykle nie zabrakło
w niej również akcesoriów. Jak przystało na markę nawiązującą do minionych dekad i ich specyficznej estetyki, Pan
tu nie stał, umieściło na swoich ubraniach napisy ze staromodnymi określeniami: „wypoczynek” czy „prowizorka”
– wcześniejsze „dziadostwo” i „potańcówka” zdążyły już
zrobić prawdziwą furorę.

Romantyzm czy awangarda?

Nie można zapomnieć o łódzkich firmach bieliźniarskich.
Nowa kolekcja Alles – Pampeluna wpisuje się w trend,
w którym rządzą lekkie tiule i przezroczystości. To odzwierciedlenie współczesnej romantyczki. Trend nawiązujący do delikatnej bielizny jest unowocześnieniem klasyki
tego gatunku. Na uwagę zasługują błyszczące fragmenty
koronki oraz lekkie i delikatne formy. Istotnym elementem
kolekcji jest kobiecy i zmysłowy kolor różowy, który króluje w sezonie wiosenno-letnim w 2017 roku.
Gabriella, która wcześniej na swoich rajstopach umieściła łódzkie symbole – bramę wejściową do byłych zakładów Izaraela Poznańskiego czy Tadeusza Kościuszkę na cokole z Placu Wolności, znów nawiązuje do historii miasta.
W tym sezonie marka postawiła na współpracę z łódzką
ASP, dzięki której powstała nowoczesna kolekcja, przenosząca abstrakcję i awangardę do codzienności. – Kobieta,
dla której projektowałam, jest aktywna i dynamiczna. Nie
boi się robić czy nosić tego, na co ma ochotę. Z chęcią łączy
desenie, miesza style. Wzór na rajstopach to dla niej kolejny
sposób na wyeksponowanie swojej niecodziennej osobowości – mówi o swoich projektach Jolanta Szkutnik.

l Aleksandra Żabowska
l fot. Gabriella, Nubee
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Remont mieszkania?
Pomaluj... naturą

M

Mieszkanie od zawsze jest miejscem, w którym spędzamy większość naszego życia. Pominąwszy czas snu,
zwykle przebywanie w domu wiąże się z odpoczynkiem
od pracy zawodowej, z relaksem lub po prostu życiem
rodzinnym. Mamy wówczas więcej okazji do zwrócenia
uwagi na to, w jakim otoczeniu przebywamy, czy jest
nam w tych pomieszczeniach dobrze, miło i wygodnie.
W końcu dom ma służyć również regeneracji sił, aby móc
produktywnie pracować następnego dnia. Bardzo ważne jest to, czy nasz umysł odpoczywa w domu, czy nic
nas w nim niepotrzebnie nie rozprasza i nie denerwuje.
Jednocześnie jest to miejsce, w którym często spotyka się
więcej domowników i wówczas trzeba znaleźć kompromis, aby wszyscy czuli się dobrze we własnym domu.
Jest to wreszcie pole do popisu dla osób kreatywnych,
którzy czują potrzebę twórczej samorealizacji w aranżacji własnej przestrzeni. Oczywiście wszystko zależy od
ilości miejsca, którym dysponujemy. Jeśli każdy ma swój
„kawałek podłogi” i chce go urządzić po swojemu, to nic
nie stoi na przeszkodzie, aby tak zrobić, pod warunkiem
jednak, że są to oddzielne pokoje lub wydzielone aneksy.
Przestrzenie wspólne powinny być w miarę spójne, bo
chaos odpoczynkowi nie służy. I tu współlokatorzy muszą się porozumieć co do wystroju. Pomocny może się
okazać architekt wnętrz, który po analizie preferencji
poszczególnych zamieszkujących wspólnie osób, zaproponuje najlepsze rozwiązanie.
Zwykle to on właśnie spaja potrzeby domowników
z aktualnymi trendami wnętrzarskimi oraz możliwościami zarówno technicznymi, jak i finansowymi, i podpowiada najwłaściwsze rozwiązanie. Aranżacja wnętrz
to pojęcie bardzo szerokie, bo z jednej strony może być
związane z totalną adaptacją funkcjonalną mieszkania,
z drugiej może być tylko czynnością dekoratorską. Czasami jest to proces jednorazowy, czasami wieloletni, niemniej musi się on zakończyć efektem pozwalającym na
zadowolenie właścicieli. Dobrze zaprojektowane wnętrze
to takie, w którym nie potrzebujemy sobie uświadamiać,
dlaczego dobrze się w nim czujemy. Takie, które nam się
podoba i jest funkcjonalne.
No tak, załóżmy, że taki stan osiągnęliśmy. Dobrze
nam się mieszka i już parę lat żyjemy w tym otoczeniu,
w którym, jeśli jest dobrze wykończone, nasza ingerencja sprowadza się do zabawy kwiatami bądź bibelotami,
czasami obrazami. Jednak jeśli wkradła się nuda, to czas
na zmiany. Wówczas zerkamy do katalogów i zastanawiamy się, czy dałoby się nasze wnętrze jakoś urozmaicić. Z reguły pierwsze, co nam przychodzi do głowy to

N

zmiana koloru ścian, które i tak od czasu do czasu muszą
być odświeżane. Zmiany w domu często są też wymuszane zmianą organizacji przestrzeni ze względu choćby na
potrzeby dorastających dzieci, czy starzejących się rodziców, albo po prostu zakupem jakiegoś nowocześniejszego
sprzętu, który nam się nie mieści w „stare miejsce”.
Nadarza się okazja do metamorfozy naszego mieszkania. Nad nowymi pomysłami i rozwiązaniami pracują
nieustannie kreatorzy mody wnętrzarskiej, a inżynierowie różnych branż ciągle udoskonalają stare oraz tworzą całkiem nowe przedmioty codziennego użytku. Targi
wyposażenia wnętrz odbywają się w różnych miastach
kilka razy do roku. Możemy wówczas w jednym miejscu
zapoznać się z bogatą ofertą wyposażenia prezentowaną
przez różnych wystawców, jak i sprawdzić naocznie ich
jakość i funkcjonowanie. Możemy także zapoznać się z aktualnymi trendami. Wiodącymi w tej dziedzinie są Targi
Mebla i Designu odbywające się rokrocznie w kwietniu
w Mediolanie. Salone Internazionale del Mobile (iSaloni)
to największe, najważniejsze i najsłynniejsze targi meblowe na świecie. W kwietniu każdego roku Mediolan staje
się miejscem spotkań profesjonalistów branży wnętrzarskiej z całego świata. Na wielkiej powierzchni targowej,
przekraczającej 200 tys. mkw. odbywa się prezentacja
najnowszych form i wzornictwa. Te właśnie targi dyktują tendencje podchwytywane przez architektów wnętrz
i producentów wyposażenia, chcących wyjść na przeciw
oczekiwaniom coraz bardziej wymagających inwestorów.
Zarówno w stylistyce mebli, jak i w doborze kolorystyki samego wnętrza, widać zmieniające się trendy. Co
prawda, np. w filozofii feng shui, której zwolenników nie
brak i u nas, istnieje stały związek kolorystyki z konkretnym rejonem przestrzeni i poszczególnym jej fragmentom przyporządkowany jest określony żywioł, a tym żywiołom przypasowana jest odpowiednia barwa wiodąca,
to jednak w naszej kulturze panuje w tym pewna dowolność. Mody zatem się zmieniają, choć nie następuje to tak
drastycznie jak np. w ubiorach.
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Najważniejszą cechą wspólną w aranżacji wnętrz
jest od jakiegoś czasu tendencja proekologiczna. Pobudek takiego kierunku nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Widzi się go również w innych dziedzinach życia
i ta świadomość konieczności zadbania o naszą planetę
chyba nikogo nie dziwi. Staramy się zdrowo odżywiać,
sadzimy własne warzywa, czujemy potrzebę „otaczania się naturą”, dlatego też coraz więcej projektantów
proponuje aranżacje nawiązujące do kolorów ziemi,
posługując się zestawieniami barw bliskimi kolorom
roślin, skał lub morza, a do tego szarość, która stanowi
idealną bazę do łączenia w zasadzie wszystkich palet.
Z kolei w stylistyce boho, ciemna szarość stanowi kontrapunkt dla wszelkich elementów etnicznych. Na ostatnich targach w Mediolanie dało się zauważyć inspiracje
zaczerpnięte z dżungli, zarówno w kształtach przedmiotów czy strukturze mebli, jak i w bogatej gamie soczystych zieleni w kolorystyce mebli i dodatków. Nowością
tego sezonu są różne odcienie koloru brzoskwiniowego
i różowego, które zostały znakomicie wyeksponowane w najnowszych kolekcjach np. Versace czy Diesel.
Pojawia się również w tych zestawieniach kolor bordo
i delikatny turkus. Jakie nowinki przyniosą kolejne targi
dowiemy się już niedługo.
Tymczasem na naszym rodzimym rynku hitem okazał się kolor Szary Denim wybrany kolorem roku 2017,
zaproponowany w kilku zestawieniach przez markę Dulux. Tu również pełni on rolę łącznika. Mamy też boho
z kolorem roku. Znakomicie komponuje się on również
w palecie z delikatnymi, subtelnymi „perłowymi” barwami. Chcąc sprawdzić, jak dany kolor będzie się spisywał
w naszym wnętrzu (ściany), możemy posłużyć się aplikacją z wizualizacjami, z opcją interaktywnej zmiany barw.
Taką symulację proponuje właśnie wspomniany producent farby.
Choć to przecież dopiero początek zmian…

l Joanna Nordyńska, fot. Dulux

67

architektura i design

architektura i design

Wspomnienie „Śniadania
u Tiffany’ego”
Co w tym sezonie króluje na ścianach w łazience i kuchni?
Postanowiliśmy sprawdzić, jakie propozycje przygotowali
producenci ceramiki z Łódzkiego. Grupa Paradyż proponuje
wielkomiejskie inspiracje i odważną kolorystykę. Ceramika
Tubądzin ciepłe, kojarzące się z naturą barwy.

W

– W nowym roku wszystkie sfery
ludzkiego życia zdominuje potrzeba ciszy i wytchnienia, wnętrza będą
więc urządzane tak, aby zapewnić ich
użytkownikom jak największy spokój
– przekonuje Tomasz Smus, architekt
marki Tubądzin. Dominować będą ciepłe odcienie szarości, beże oraz brązy,
a wzornictwo będzie wyraźnie nawiązywać do naturalnych surowców.
W kolekcji Royal Place Ceramiki
Tubądzin znalazły się elementy naśladujące drewno. Warto połączyć je na
przykład z bielą. Jeśli na ścianie położymy jasne płytki, na podłodze niech
znajdzie się gres przypominający parkiet. W łazience możemy umieścić też
jedynie drobne imitujące drewno akcenty, na przykład w postaci dekoracji
ściennej. Ocieplą one jasne wnętrze
i nadadzą mu przytulnego charakteru.
Proponowana przez Tubądzin kolekcja Elementary to cały przekrój
najmodniejszych w tym roku kolorów
– począwszy od jasnej i ciemnej szarości, aż po kość słoniową i piasek. Obok
klasycznych, gładkich płytek ściennych, znalazły się także te o wypukłej
fakturze. Świetnym przykładem inspiracji naturą jest płytka Elementary Wave STR – znajdujące się na niej
wyżłobienia. przypominają bowiem
morskie fale.

Osobom lubiącym zdecydowane
aranżacje, zapewne do gustu przypadną płytki z kolekcji Veo marki Kwadro
Ceramika od Grupy Paradyż w nasyconych odważnych kolorach i o wyrazistej
przykuwającej wzrok strukturze. Wyraziste czerwone lub czarne błyszczące płytki, mogą stanowić mocny, żywy
akcent w minimalistycznym wnętrzu.
Płytki z kolekcji Brook to coś w sam
raz dla miłośników „Śniadania u Tiffany’ego”. Amerykański klimat retro
i klasyczne kolaże przywodzą na myśl
wspomnienie tego wspaniałego obrazu.
Płytki dostępne są w dwóch wersjach
kolorystycznych – grys i grafit. Kolekcja Muro wprowadzi do wnętrz klimat
wielkiego miasta. Matowe płytki nawiązują grafiką i strukturą do betonu oraz
cegieł, sprawdzą się więc w surowych
aranżacjach industrialnych i wnętrzach loftów. Dobrze będą komponować się ze szkłem, metalem i prostymi
meblami. Unikatowy charakter Muro
docenią osoby młode duchem, ceniące
sobie odważne pomysły aranżacyjne.
Nie zabrakło też propozycji dla miłośników podróży. Kolekcja Nea zainspirowana przyrodą odległych tropikalnych
krajów utrzymana w beżowo-brązowej
kolorystyce wprowadzi do łazienki lub
kuchni klimat południowoamerykańskiej dżungli.

SPRIDD, Pudełko
z pokrywką, różne
wzory, 59,99 zł za 2
szt., IKEA

,,WALNIĘTA
HELENA’’,
drewniana,
ręcznie malowana,
lakierowana,
porabanemeble.
bloog.pl

Drewniana skrzynia
ludowa w łowickie
kwiaty – rękodzieło
ludowe, cena 199 zł,
folkstar.pl

Może się przyda,
czyli sztuka chowania
Znaleźliśmy kilka drobiazgów, które
mogą okazać się bardzo przydatne
w utrzymaniu porządku w domu.

Walizka Lumininos,
cena 79 zł,
home&you

Puzderko
na biżuterię,
cena 110 zł
AlmiDecor

Pojemnik mały
Cubic kremowy,
cena 19 zł,
salony VOX

l Więcej pomysłów można znaleźć na www.tubadzin.pl, www.paradyz.com
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Twoje auto ma być bezpieczne, wygodne i stylowe?
Poznaj nową toyotę C-HR. Samochód dla tych z nas,
które łączą karierę z rolą mamy i pani domu, wożą
dziecko do przedszkola, a w piątki cotygodniowe zakupy
z supermarketu. Mieszkają za miastem, wakacje spędzają na
Helu, pływając na desce.

70

www.lifein.pl

71

motoryzacja

motoryzacja

Bez zbędnych
wstępów, polski
cennik Toyoty
C-HR otwiera
kwota 79 900
złotych. W tej
cenie dostaniemy
crossovera
w podstawowej
wersji
wyposażenia
z silnikiem
benzynowym
z ręczną skrzynią
biegów. Wersja
hybrydowa
kosztuje 104 900
złotych.

Nie tylko na randkę
Na parkingu

Dla kogo, my kobiety, kupujemy swoje samochody? Jasne, że dla siebie!
Jesteś pewna? Co najmniej kilka
twoich koleżanek z pracy przyznałoby, że konsultuje swój wybór z partnerem, rodzicami, a nawet dziećmi.
I bierzemy cudze opinie pod uwagę,
nawet jeśli w głębi duszy marzymy
tylko o samochodzie, który będzie
zwracał na siebie uwagę. Zwabi
ciekawskie spojrzenia facetów, czy
obudzi zazdrość w oczach pseudoprzyjaciółek. I właśnie z tego zadania nowa toyota C-HR wywiązuje
się znakomicie. Wyróżnia się nie
tylko na tle innych przedstawicieli
marki, gdzie zaszeregowano ją pomiędzy modelami auris i RAV4. Jest
też najbardziej intrygującym członkiem rodziny crossoverów. Co to są
crossovery? Najprościej obrazowo,
tłumacząc, to samochody łączące
w sobie typy nadwozi kombi, SUV
oraz hatchback, jak również coraz
częściej coupe. Spójrz na zdjęcia.
Rodzinny, kanciasty mieszczuch
z dynamiczną sylwetką, zbliżony
wielkością do nissana quashquai,
mitsubishi ASX czy renault kadjar? Tak! Seksowne cztery kółka
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mierzące nieco ponad cztery metry
długości, z rozstawem osi 2640 mm
dla singielki prowadzącej aktywny
tryb życia, pływającej na Helu na
desce? Tak! Wóz z designerskimi
światłami, klamkami tylnych drzwi
elegancko ukrytymi i dość wysoko
zamontowanymi? Tak! Jeśli ktoś
potrafi obojętnie przejść obok tego
samochodu, to taki człowiek nie istnieje.

W środku

Otwieram drzwi. Pierwszy rzut oka
i...WOW!. Dawno nie widziałam tak
oryginalnej kabiny. Zajmuję siedzenie kierowcy. Pierwsze wrażenia: mnóstwo miejsca i doskonała
widoczność. Podwyższone zawieszenie i przestronne wnętrze sprawiają, że czuję się bezpiecznie oddzielona od świata. Sportowe fotele
kierowcy i pasażera są wygodne.
Miłośniczki porządku i młode matki będą zadowolone z ilości schowków, kieszeni i półek. Są tu, m.in.
dwa uchwyty na napoje w konsoli
środkowej, pokaźny schowek pod
podłokietnikiem. Dźwignia lewarka
zmiany biegów obszyta jest skórą.
Większość przycisków i pokręteł

jest w zasięgu wzroku i prawej ręki.
Na desce rozdzielczej czytelne i ładne zegary w osłonach przeciwsłonecznych. W nocy podświetlone na
niebiesko. Z tyłu swobodnie będzie
podróżował ktoś, kto ma prawie 2
metry wzrostu. Bagażnik jest niezbyt duży (337l.), ale ustawny. Spokojnie zmieścisz kilka walizek.

Na drodze

Przekręcam kluczyk. I nagle zapominam o wszystkim poza jazdą. I właśnie o to chodziło. Samochód jest
bardzo przyjazny kobietom. Nawet
niskie i szczupłe w ogóle nie poczują
jego gabarytów. Pod tym względem
jeździ się podobnie łatwo jak aurisem czy golfem. C-HR prowadzi się
pewnie nawet po beznadziejnych
polskich drogach, a już prawdziwą
rewelacją jest układ kierowniczy.
Nie przypominam sobie, kiedy jechałam tak posłusznym autem, które natychmiast reagowało na każdy ruch
kierownicą, którą w dodatku bardzo
łatwo się kręci. W zakręty nawet
przy prędkości 120 km/h wchodzę
jakby na szynach. Biegi wbijam bez
najmniejszego oporu. Układ hamulcowy działa jak brzytwa.

Zainteresowani mogą mieć do
wyboru trzy tryby jazdy – Normal,
ECO i Sport. Po prostu można się
zakochać. Samochód jest przede
wszystkim do tego, żeby cię zawieźć
tam, gdzie potrzebujesz? C-HR wjedzie tam, gdzie wiele metroseksualnych crossoverów nawet nie zagląda. Piach, wyboje, dziury? Właśnie.
Na premiery nowych aut zapraszani
są zwykle mężczyźni, specjaliści od
zaworów i śrubek. Błąd. Komfort
jazdy powinny oceniać kobiety. Na
przykład ja. Mam być ekspertem?
C-HR sprawnie niweluje wyboje,
dobrze radzi sobie na piaszczystych
drogach, na autostradzie ma niezłe
przyspieszenie. Rozpędzenie od zera
do 100 km/h, w zależności od wersji
wyposażenia zajmuje od 10,9 do 11,4
sekundy.

Pod maską

W tym samochodzie może pracować
silnik benzynowy z aurisa o pojemności 1,2 litra i mocy 116 KM lub złożony z silnika benzynowego i elektrycznego układ hybrydowy 1,8 Hybrid
z mocą 122 KM. Jak się jeździ takim
dwunapędowym cackiem? W mieście odnajduje się rewelacyjnie.
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Spore dystanse możemy pokonać albo na samym prądzie, albo
z lekką pomocą silnika spalinowego.
W kabinie przy prędkościach do około 70-80 km/h panuje niemal absolutna cisza. Po prostu sobie płyniemy.
Przejeżdżając przez stację benzynową wpadasz w nerwowy dygot, bo
za zatankowanie do pełna swojego
samochodu miły pan z obsługi liczy
sobie krocie? Z tym samochodem
tak nie będzie. Jest naprawdę ekonomiczny. Wersja z silnikiem benzynowym spala średnio około 7 litrów
na każde przejechane sto kilometrów. C-HR z układem hybrydrowym
w mieście pochłonie około 3,5 litra
paliwa, a na trasie nieco ponad 5.
Cenisz bezpieczeństwo? Auto
bez czterech poduszek powietrznych
w ogóle cię nie interesuje? W tej toyocie jest ich 7: przednie i boczne
kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy, kurtyny boczne.

W katalogu

Toyota zgromadziła w tym samochodzie chyba wszystkie swoje wynalazki z ostatnich lat. Kierowca może
mieć do dyspozycji takie systemy jak:
automatycznego parkowania, ostrze-

gania o ruchu poprzecznym z tyłu
pojazdu, system monitorowania martwego pola w lusterkach. W ofercie
wyposażenia opcjonalnego zobaczymy m.in. systemy multimedialne
Toyota Touch 2 z radiem, złączami
USB i Aux-In, obsługujący pliki MP3,
WMA, zestawem głośnomówiącym
Bluetooth 3.0 z funkcją wyświetlania
SMS-ów 5, kamerą cofania i bluetooth
audio z możliwością słuchania muzyki z telefonu oraz Toyota Touch 2 with
Go, który w porównaniu z „biedniejszym bratem” ma jeszcze nawigację
satelitarną z mapami Europy Centralnej i Zachodniej, darmowy dostęp
do usługi TomTom Real Time Traffic
przez 3 lata oraz aplikacje multimedialne, m.in: Pogoda, Paliwo, Parking,
Google Street View.
Technologia i jeszcze raz technologia. Nic tylko wsiąść i jeździć, jeździć, jeździć.
Dość zachwytów, porozmawiajmy o wadach? Nie ma. No może – we
wnętrzu, gdzie podświetlono niemal
wszystko, nie zrobiono tego z gniazdem USB. Trudno je znaleźć pod zmroku, gdy chcemy np. podłączyć iPada.

l Magda Maciejczyk
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Wiatr, słońce
i hakuna matata
Jambo jest tu wszechobecne. Na plaży, w sklepach, w kontaktach
dużych z małymi czy turystów z tubylcami . Nieważne ile masz lat:
jambo, czyli „cześć” unosi się na Zanzibarze wszędzie. Zaraz po nim jest
hakuna matata. Nie ma problemu, wszystko gra. I pole pole, w naszym
tłumaczeniu – powoli. Tak też żyje się w tym egzotycznym zakątku Ziemi.

M

Mieszkańcy wyspy przestrzegają jednej bardzo ważnej dla nich zasady – Wy – czyli turyści – macie zegarki, my mamy czas. Podróż
tutejszymi środkami komunikacji miejskiej,
popularnym dala dala to dla obcokrajowca
duża przygoda, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nadjedzie i czy to będzie ten oczekiwany
kierunek. Nie nadjechał? Trudno, hakuna
matata. Jest za to baobab, pod którym można przysiąść i kontemplować, jak to czynią miejscowi. Czasem zapatrzą się gdzieś
w dal, czasem pogadają z sąsiadem. Pole
pole (powoli)! Kobiety stoją oddzielnie, otoczone uśmiechniętymi dziećmi, najczęściej
biegającymi na bosaka i tworzą swój świat.
Podporządkowane mężom, z pokorą przyjmują rzeczywistość. Uśmiechnięte, ubrane w przepiękne kolorowe suknie, okryte
barwnymi szalami bez jakiegokolwiek trudu
noszą na głowie zgrzewki wody mineralnej
czy ogromne torby. Jakiś problem? A wiesz,
jaki mam prosty kręgosłup? No tak…. Moje
lordozy i skoliozy na ten widok załamują się
jeszcze bardziej.
Na Zanzibarze ok. 95 proc. mieszkańców
to muzułmanie. Mężczyzna może mieć do 4
żon, ale coraz rzadziej się to zdarza. Bo to
kosztuje. Każda żona nie tylko musi być tak
samo traktowana, musi mieć też takie same
warunki życia i przywileje jak pozostałe.
Rozmawiałam z młodym uśmiechniętym
człowiekiem o jego planach na przyszłość.
Ma 23 lata, jeszcze bez towarzyszki życia.
Wszystko przemyślał – „Kiedy skończę 25
lat, to wtedy może już będę miał na tyle dużo
pieniędzy, że zacznę budowę domu. I wtedy
pomyślę o żonie” – mówi mi z uśmiechem.
Ta budowa może trochę potrwać, we
wsiach stoi mnóstwo domów z jedną ścianą,
czasem dwiema, gdzieniegdzie widać otwór
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na okno, ale do wykończenia jeszcze bardzo daleka droga. Bo tu budujesz za tyle, ile
masz. Stać Cię na jedną ścianę – jest jedna,
za trzy miesiące będziesz miał na drugą – robimy drugą. Domy powstają głównie z gliny,
rafy koralowej, liści palmowych, krowiego
łajna i drewna. Niektóre budowane są z wypalanych bloczków, ale to już bardzo droga
inwestycja i rzadko kto może sobie na to
pozwolić. Odwiedzam dom młodej kobiety,
która, choć jeszcze daleko jej do trzydziestki, ma już troje dzieci. Mąż zarabia, ona
zajmuje się gospodarstwem. Prądu brak,
bo jest drogi, miesięcznie trzeba by wydać
przeliczając na złotówki, ok. 60-70 złotych.
Przy zarobkach rzędu 500 złotych miesięcznie, nie wchodzi w grę. Niezwykle skromna
kuchnia budzi niedowierzanie, że w ogóle
tak można. Obok murowany dom, którego
ściana dzieli pomieszczenia mieszkalne od
kurnika. Od czasu do czasu pięcioosobowa
rodzina je mięso i jajka. Jednak podstawę tutejszego menu stanowią warzywa i owoce.
Tubylcy chwalą sobie dorodne ananasy czy
papaje, a podniebienie Europejczyka kompletnie wariuje, czując zupełnie inny smak
znanych sobie skądinąd owoców. Objadałam się wszystkimi darami tutejszej natury
w sposób zupełnie nieprzyzwoity.
I cały czas patrzyłam, jak wygląda tutejsze życie. Urzekły mnie dzieci. Nie mają zabawek, bo niby za co je kupić. Ale od czego
jest wyobraźnia? Tę wykorzystują do perfekcji. Zgniecione plastikowe butelki owinięte
w folie i jest!!! Piłka!!!! Fragment w miarę
równego terenu i rozgrywki mogą się zacząć!
Mali miłośnicy czterech kółek też radzą sobie
świetnie. Kanister po nafcie wykorzystywanej do lamp można przeciąć, doczepić kółka
i gotowe!! Jedno wchodzi do środka, drugie
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Magdalena Michalak
Dziennikarka telewizyjna, której ogromną – poza pracą
– pasją jest podróżowanie. Dziennikarska dociekliwość
sprawia, że poza atrakcjami typowo turystycznymi, dociera
do mało popularnych miejsc i szuka informacji o zwykłym
życiu ludzi, mieszkających często w niezwykłych miejscach.
Uprawia ogród, karmi ptaki i mieszka wśród bzów.
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ciągnie! Samochodzik jak się patrzy! Wykorzystać można dosłownie wszystko. Patrzę na
te dziecięce zabawy bez tabletów, lalek i gier,
i zastanawiam się, jak wygląda tutejsza szkoła? Muszę ją zobaczyć. Jambiani, najdłuższa
wieś na wyspie ma 12 kilometrów długości.
Są tu nieduże sklepiki, dom partii, baobab,
w cieniu którego oczywiście siedzi spora grupa mężczyzn i przeurocze spoglądające na
nas z pewnego dystansu dzieciaki. Na widok
cukierka i kolorowych naklejek dystans się
radykalnie zmniejsza i już za chwilę maluchy
gramolą się na nasze kolana. Zostajemy kumplami.
Czas do szkoły. Trwa lekcja, dość niebanalna, bo mycia zębów. Dzieci w różowych
strojach (każda szkoła ma własny kolor mundurków) energicznie machają szczoteczkami
w buziach i bardzo je to cieszy. W szkole nie
ma prądu, jak w wielu tutejszych budynkach, pomoce naukowe nie do końca zaspokajają potrzeby nauczycieli, sale lekcyjne są
nieduże, ale wszyscy znajdują tu miejsce dla
siebie. W jednym rzędzie dziewczynki, obok
chłopcy. Mamy dla nich upominki: słodycze
(wiem, po lekcji mycia zębów, to nienajlepszy pomysł), mamy tez kredki, mazaki, temperówki, czapeczki i naklejki z uśmiechniętymi buźkami. Dla jednego dziecka jeden
prezent, nauczycielki proszą o to kilka razy.
I tak robimy. W pewnym momencie podchodzi do mnie chłopczyk, który trzyma w ręku
i kredkę, i flamaster i prosi o kolejne. Rozumie w lot, że swoje już wziął, ale odwraca
głowę i wskazuje na siedzącą pod ścianą
dziewczynkę. Chce jej zanieść. Mała uśmiecha się od ucha do ucha.
Wracamy do hotelu. Jest odpływ. Ogromny, woda odsunęła się na mniej więcej kilometr. Maleńkie przecinki na horyzoncie to
turyści, oglądający podwodny krajobraz, dostępny teraz na wyciągnięcie ręki. Kolorowe
rozgwiazdy, jeżowce duże i małe, mieniące
się w promieniach słońca rybki. Wszystko
wygląda jak z bajki. Senne dhow, czyli długie
łodzie czekają na zmianę. Kobiety pilnujące
poletek z algami sprawdzają, czy wszystko
rośnie i dojrzewa jak trzeba, rybacy oprawiają dary z ostatniego połowu i zaglądają
do dziupli w rafach. Jest – piękna ośmiornica
dziś będzie daniem głównym. Ocean Indyjski
jest łaskawy dla tubylców. I magiczny dla Europejczyka.
Do bagażu powrotnego włożyłam dwa
ogromne ananasy i sporo przypraw. Zanzibar to wyspa imbiru, cynamonu i pieprzu.
Ale to już historia na kolejną opowieść….

77

gadżety

gadżety

Detoks i młoda skóra
Skąd możesz wiedzieć, czego potrzebujesz, co polubisz,
skoro o tylu rzeczach jeszcze nie wiesz. Wspólnie z naszymi
czytelniczkami tropimy, testujemy i pokazujemy
najgorętsze gadżety sezonu.
Wizytówka
z pomysłem

Tylko nie
tańczy
Smaży, gotuje (również na parze),
dusi, odgrzewa, podtrzymuje ciepło, piecze i smaży. Multicooker
Redmond RMC-M4502 wszystko to
robi w ekspresowym tempie. Wystarczy włożyć produkty do znajdującej się w środku misy i nastawić
odpowiedni program. Na przykład
MULTI-COOK umożliwia samodzielne ustawianie czasu i temperatury
przygotowywania potrawy, dzięki
czemu możliwe jest przygotowanie w multicookerze praktycznie
każdego dania. Zrobić founde, jogurt, pasteryzować i podgrzewać
produkty dla dzieci oraz sterylizować naczynia. Jest nawet funkcja
opóźnionego startu do 24 h, która
utrzymuje temperaturę potrawy
w granicach 70-75 stopni nawet
przez 24 godziny po ugotowaniu.
Do urządzenia dołączona jest też
książka kucharska zawierająca 100
gotowych przepisów i jest to bardzo
dobra baza podstawowych przepisów.
l Można kupić
na www.mediamarkt.pl
Cena 399 zł.
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Surowe zasady savoir vivre mówią,
że wizytówka powinna być nieskazitelnie czysta, wykonana z dobrej jakości papieru o wymiarach
9x 5 cm. Ma zawierać tylko nazwę
firmy, niezbędne dane personalne, zajmowane stanowisko oraz
dane kontaktowe. Cudownie, ale ty
potrzebujesz też wizytówki, która
stanie się jednym z elementów budowania wizerunku, podkreśli indywidualizm właścicielki i wyjątkowość
firmy. Jednym słowem zostanie zapamiętana. W takim razie przyjrzyj
się kartonikom z bawełnianego
papieru ozdobionym eleganckim
tłoczeniem albo pikowaniem, które
tej wiosny przebojem wkraczają na
salony. Z pewnością pomogą zrobić
dobre pierwsze wrażenie, gdzie wiadomo: nawet najdrobniejszy szczegół może wiele znaczyć. Wyczuwalna pod palcami zmiana struktury,
miły zapach, wyrafinowany kształt,
to niezawodne sposoby na to, by
zaciekawić potencjalnego klienta,
kontrahenta, znajomego.

l Zamówisz na
www.printagram.com/pl
Zapłacisz 264 zł za 100 sztuk.

Śledzi
każdy ruch

Detoks
od cukru

Zrób to teraz. Co? Zacznij dbać
o swoją kondycję. Potrzebujesz
trenera, który zmotywuje cię do
ćwiczeń i diety? Ta niepozorna opaska będzie śledziła każdy twój ruch
w ciągu dnia, rejestrowała przebyty
dystans, czas aktywności i tętno. Parametry szczególnie ważne w gimnastyce dla serca, bo zdaniem kardiologów skuteczna jest jedynie ta,
która trwa co najmniej pół godziny,
a tętno ćwiczącego nie przekracza
wartości wyliczonej według wzoru
220 – minus wiek.

Po wojnie z niezdrowymi tłuszczami zwierzęcymi wojownicy znaleźli sobie nowego wroga. Walczą
z cukrem. Zero batoników, soków
i ciastek, to nowe wcielenie diety
dla zdrowia, urody i mózgu. Kiedy
jest go za dużo w diecie, a energii
nie ma jak spożytkować, pojawiają
się kłopoty ze zdrowiem.
Groźna jest nawet nie tyle sama
nadwaga, co zbyt duży obwód w pasie. Dozwolone maksimum: 80 dla
kobiet i 94 dla mężczyzn. Im bardziej przekroczysz te wymiary, tym
większe ryzyko chorób serca, cukrzycy, a nawet nowotworów. Nadmiar cukru jest też odpowiedzialny za przyspieszone starzenie się
skóry, przebarwienia, zmarszczki,
cellulit.
Chcesz tego? Niestety cukier
uzależnia, a jego działanie w tym
zakresie jest podobne do tego, jakie wywołują alkohol, papierosy
czy narkotyki.
Dobra wiadomość. Można się
od niego odzwyczaić. Z pomocą
przyjść może program „Uwolnij się
od cukru w 7 dni”. Zawiera suplement Chrom&Cynamon.

Dla tych, co lubią
siedzieć przy biurku
Wnętrzarskim must have ostatnich
miesięcy są superwygodne ekologiczne krzesła na trzech drewnianych nogach z siedziskiem wykonanym z plastiku bądź materiału. My
idziemy dalej. Oto siedziska THATSIT balans, które dbają o zdrowy
kręgosłup, ułatwiają oddychanie,
poprawiają przepływ krwi w całym
ciele swoich użytkowniczek. Idealne dla tych z nas, które życie spędzają przy biurku.
Pracując na takim krześle,
mamy pozycję z kątem większym
niż 90 stopni pomiędzy tułowiem
a udami, a to pozwala utrzymywać plecy w naturalnej pozycji,
zapobiega napięciom szyi, ramion
i zapewnia idealny trening mięśni
wzdłuż kręgosłupa. Do tego łatwo
wkomponujesz je w każde wnętrze.
Oferowane wybarwienia drewna to: jesion naturalny lub lakierowany na czarno.

l Do kupienia na
www.dadodesign.pl
w cenie od 2 850 zł

Tej wiosny masz zamiar zgubić
kilka nadprogramowych kilogramów? Monitor aktywności fitness
Touch TomTom może rejestrować
liczbę spalonych przez ciebie kalorii.
Mało tego, wystarczy przycisnąć na
nim jeden guziczek, aby zmierzyć zawartość tłuszczu i masy mięśniowej
w swoim ciele. To pozwala na przykład monitorować efekty odchudzania i ćwiczeń, które mają zmniejszyć
tkankę tłuszczową, a zwiększyć masę
mięśniową. Nawet w czasie wieczornego przyjęcia możesz mieć aktywność pod kontrolą. Opaska dyskretnie liczy kroki. Do tego posiadaczki
smartfonów mogą stworzyć konto
dla aplikacji TomTom Sports i uzyskać dostęp do swoich wyników, wyznaczać cele i wyświetlać postępy na
komputerze. To też jedno z nielicznych na rynku urządzeń tego typu,
których nie trzeba zdejmować, gdy
mamy zamiar wziąć prysznic.
lD
 o kupienia na mediaexpert.pl.
Cena 699 zł
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Skóra
wiecznie młoda
Rośliny mogą wyszczuplić sylwetkę, chronić przed słońcem i zredukować oznaki starzenia się. Tak
twierdzi doktor Oliwier CourtinClarins, który przebadał ich aż 200,
aby wybrać 20 najcenniejszych
wyciągów do Double Serum przeciw oznakom starzenia się skóry.
Co im zawdzięczamy? Nawilżają,
ujędrniają, regenerują, dotleniają,
odżywiają i chronią. Reasumując:
mają zatem wpływ na to, co decyduje o młodym wyglądzie skóry.
Po naciśnięciu pompki łączą się
i naśladują warstwę hydrolipidową skóry. To sprawia, że roślinne
składniki zawarte w serum przenikają przez skórę, a nie tylko działają na jej powierzchni. Duble Serum
można stosować rano, wieczorem
i łączyć z każdym kremem. Trzeba
tylko pamiętać, że jak każde serum,
wsmarowujemy je w skórę aż do
wchłonięcia, czekamy 5 minut i dopiero nakładamy krem.
lD
 o kupienia na www.sephora.pl
Cena 319 zł

Trafiłaś w sieci
na rzeczy, które
cię zaskoczyły?
Opowiedz o nich
na naszych łamach
redakcja@lifein.pl

Kompleks na 7 dni (14 kapsułek), przewodnik krok po kroku
oraz 7-dniowy plan posiłków przygotowany przez Olivera McCabe
oraz adres aplikacji mobilnej w języku angielskim, która przeprowadzi cię przez proces detoksu od
cukru.
lK
 upisz na www.mydetoxtea.pl.
Zapłacisz 39,70 zł.
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Bądźmy sobą,
a stres nas nie zniszczy
Mroczki przed oczami, kołatanie serca, skurcz żołądka,
mokre dłonie i nogi z waty. Któż z nas nie zna tych
objawów. Powszechnie uważa się, że winowajcą
złego samopoczucia jest wszechobecny stres.
Nic bardziej mylnego.
To przekonanie o stresie i jego fatalnych skutkach może o wiele bardziej negatywnie rzutować na zdrowie niż sam stres. Niebezpieczny
staje się dopiero, gdy jest go za dużo lub za mało
w naszym życiu. Stres towarzyszy nam na każdym kroku. Nie ominiemy go, dlatego warto
spróbować go oswoić.

Nie taki stres straszny,
jak o nim mówią

Gdybyśmy nie odczuwali stresu, mielibyśmy
kłopoty z rozpoznaniem zagrożenia, podjęciem
nowych wyzwań czy decyzji o własnym rozwoju. Za reakcję stresową w naszym organizmie
odpowiedzialne są hormony: adrenalina, noradrenalina i kortyzol. Reagują na wszelkie zmiany
w otoczeniu. Dzięki nim mobilizujemy koncentrację i budujemy pełną gotowość do zmierzenia
się z ważnym zadaniem. Okazuje się, że optymalna dawka stresu ćwiczy naszą odporność i może
być zastrzykiem sił pozwalającym zachować dłużej młodość.

Ten zabójczy stres

Niebezpieczne dla zdrowia staje się przewlekłe,
intensywne uczestniczenie w sytuacjach stresowych lub gdy stresor jest zbyt silny w stosunku
do możliwości poradzenia sobie z nim.
Każde nierozwiązanie sytuacji stresowej
może spowodować nadmierne przeforsowanie
organizmu oraz załamanie się systemu odporności psychofizycznej. A to już niestety droga
do pojawienia się i rozwinięcia choroby. Dlatego
medycy łączą stres z chorobami serca, udarami
czy wrzodami. Ciekawostką jest także to, że zbyt
niski poziom stresu działa na człowieka równie
niekorzystnie co jego nadmiar. Brak dostatecz-
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Dobrzy i optymistyczni
ludzie z którymi jesteśmy
blisko, znacząco wpływają
na strefę komfortu i mogą
zminimalizować poziom
odczuwanego stresu.
Dbajmy zatem o to, by
mieć blisko osoby, przy
których w pełni możemy
być sobą.

nej stymulacji wpływa na aktywność. Szybciej
się męczymy i popadamy w znudzenie, nasza samoocena i wartość siebie obniża się, a pogłębiające się rozczarowanie sobą i życiem wycofuje
z dalszych działań. Koło się zamyka.

Stres wszystkiemu winien

Problemem jest też to, że zamiast szukać powodów niepowodzeń w sobie, często zrzucamy
winę na stres. To droga donikąd. Kiedy nie bierzemy odpowiedzialności za to jak żyjemy, to
trudno spojrzeć obiektywnie na to, czego nam
brakuje i co możemy zmienić, by czuć się lepiej.
Utykamy w zrzędzeniu i biadoleniu. Stres jest
wypadkową naszego podejścia i oceny sytuacji.
Będzie wspomagał, jeśli życzliwej podejdziemy
do siebie. Pozwólmy sobie doświadczać i eksperymentować w życiu, a nie tylko osiągać sukcesy. Stres paradoksalnie dobrze komponuje się
z luzem. Więc oddychajmy głęboko i cieszmy się
nadchodzącym dniem.

Zaufaj swojemu ciału

Ciało jest na pierwszej stycznej naszego ja i świata. Energetycznie wyczuwa zbliżające się zmiany
w otoczeniu, ale także reaguje na to, co dzieje się
w naszym wnętrzu. Ważne jest, jak odczytujemy
informacje płynące z ciała. Każda nadmierna lub
błędna interpretacja tego, co się dzieje, podnosi
poziom stresu. Jeśli chcemy, by każdego dnia
towarzyszył nam optymalny poziom stresu, to
warto pogłębiać wiedzę o sobie i pracować nad
przychylnym podejściem do samego siebie.

Regularne spa twojego umysłu

W ciągu całego dnia wypełniamy się ludzkimi
opowieściami, zdarzeniami i emocjami. Dlatego

zadbajmy o regularne wyciszenie głowy. Łatwiej
będziemy współpracować ze stresem, kiedy własne myśli będą uporządkowane. Dzielmy obowiązki na konieczne i dodatkowe.
Zanim podejmiemy jakąkolwiek pracę, zatrzymajmy się na sekundę. Pomyślmy, czy to jest
ta rzecz, którą chcemy i możemy zrobić. Jeśli nasze uszy i oczy szerzej postrzegają rzeczywistość,
tym mniej frustracji i stresu sobie dostarczamy.
Szczególnie ważne jest wieczorne wyciszenie.
Nie stymulujmy się kolejnymi debatami w telewizji, newsami w internecie czy pracą, której
nie wykonaliśmy w ciągu dnia. Zamiast tego zanurzmy się w relaksacyjnej kąpieli i pozwólmy
zmysłom rozpieszczać się. Im bardziej zainwestujemy w przyjemne spędzanie czasu wieczorem, tym bardziej radosna i otwarta będzie nasza głowa następnego poranka.

Jak myśleć,
by nie nakręcać spirali stresu

W ciągu sekundy przez nasz umysł przebiegają
tysiące myśli. Oceniamy, analizujemy i krytykujemy. Kiedy zanurzamy się w najczarniejszych
meandrach umysłu, nasze emocje zaczynają buzować, a poziom stresu gwałtownie się podnosi.
Stres zawsze zależny jest od siły naszych
emocji. A te zależne są od tego, o czym myślimy.
Im bardziej lękamy się, czy złościmy, tym intensywniej czujemy konsekwencje reakcji stresowej.
Dlatego warto pilnować tego, o czym myślimy. Nie oceniajmy faktów, tylko je zbierajmy.
Dzięki temu nasze odczucia będą bardziej adekwatne do tego, co nas spotyka, a nasz umysł
zajmie się rozwiązywaniem bieżących spraw,
a nie tych wymyślonych. Nie przywiązujmy się
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do oczekiwań i nie nastawiajmy na konkretne
rozwiązania, tylko snujmy luźne wyobrażenia
o najbliższej przyszłości. Marzenia pozwalają
nam się rozwijać i czuć dziecięcą radość w sercu.
Pozwólmy sobie także na spontaniczne działania. Budowanie kolejnych planów czy scenariuszy i siłowe wdrażanie ich w życie, zawsze skończy się fiaskiem. Poziom stresu w równowadze
utrzyma umiejętne łączenie planów z tym, co
przychodzi od życia.

Dostrzegaj dwie strony monety

Każda historia jest naszym doświadczeniem. Nie
pechem czy porażką. Nie ma złych doświadczeń,
jeśli wyciągniemy z nich ważne wnioski. Zbyt
szybka i stronnicza ocena niszczy pewność siebie, a to z kolei wpływa na to, jak podchodzimy
do kolejnych doświadczeń. Z obawy przed kolejną porażką stresujemy się jeszcze mocniej. Unikajmy złego nastawiania się i fatalistycznego podejścia do kolejnych sytuacji. Czerpmy garściami
z własnych przeżyć i je doceniajmy, a stres pozostanie na bezpiecznym dla nas poziomie.

Zawsze w doborowym
towarzystwie

To, co możesz zrobić dla swojego ciała, umysłu
i emocji, to jedno. Niemniej istotne jest to, kim się
otaczamy i z kim żyjemy. Dobrzy i optymistyczni
ludzie, z którymi jesteśmy blisko, znacząco wpływają na strefę komfortu i mogą zminimalizować
poziom odczuwanego stresu. Dbajmy zatem o to,
by mieć blisko osoby, przy których w pełni możemy być sobą. Nawzajem nakręcajcie się dobrymi
fluidami, a stres nigdy was nie zniszczy.

l Beata Wasilewska, psycholog
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Zamknij się
(w pokoju)
i płać!
Żeby wydostać się w ciągu godziny
z pomieszczenia pełnego skrytek, sejfów
i kłódek, muszą znaleźć klucz. Mogą
liczyć tylko na siebie i swoje zdolności
analitycznego myślenia. Tak krótko można
streścić obowiązujące w escape roomach
zasady. Skąd wzięła się popularność pokoi
zagadek i dlaczego tak wiele osób daje się
zamknąć i jeszcze za to płaci?

W

W Łodzi istnieje 51 pokoi zagadek. Pierwsze z nich,
powstałe trzy lata temu, obecnie zmieniają swoje
aranżacje lub znikają z rozrywkowej mapy miasta.
Na ich miejscu pojawiają się nowe. Są zlokalizowane głównie w centrum. Nie bez powodu – zabytkowe
kamienice i postindustrialne przestrzenie doskonale
sprawdzają się w świecie iluzji, magii i zagadek.

Koszmar z ulicy wiązów czy
Laboratorium Dextera?

Oferta łódzkich pokoi zagadek jest naprawdę imponująca. Można wybierać między historiami – szpiegowskimi, postapokoaliptycznymi i kryminalnymi,
gdzie oprócz wydostania się z pokoju, należy rozwikłać tajemnicę morderstwa. Początkowo dużą
popularnością cieszyły się te w stylistyce horroru,
jednak to rozrywka raczej dla tych, który lubią się
bać. Powstały więc kolejne pokoje naśladujące fabułę „Matrixa”, „Sherlocka Holmesa”, „Indiany Jonesa”,
„Władcy pierścieni”. Nie brakuje też propozycji dla
najmłodszych. Dzieci znaleźć się mogą w świecie
„Alicji w Krainie Czarów”, czy „Różowej Pantery”. Te
nieco odważniejsze zapewne chętnie zajrzą do chatki Baby Jagi czy kajuty pirackiego statku.
– Pokoje są coraz ciekawsze, a scenariusze coraz
bardziej wyszukane. Proponują zaawansowane technologicznie rozwiązania. Nie jest to już tylko czysta
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matematyka i szereg kłódek na klucz czy szyfr – mówi
Robert Jaros, właściciel Portalu Zagadek. – Proces powstawania scenariuszy nie jest taki prosty jak mogłoby się wydawać. Trzeba być naprawdę dobrym strategiem i brać pod uwagę możliwości lokalowe.

„Zagadkowa” społeczność

Jak z kilkudziesięciu propozycji wybrać tę najlepszą? Tu z pomocą przychodzą fora, na których
gracze spierają się o swoje ulubione pokoje i specjalne portale do porównywania escape roomów
pod kątem stopnia trudności, dopracowania zagadek i aranżacji. Można też odwiedzić stronę Rooms
Busters – łodzian, którzy stworzyli pierwszą w Polsce zorganizowaną grupę miłośników tej miejskiej
rozrywki. Wspólnie podróżują po całym kraju szlakiem pokoi zagadek, w których dają się zamknąć,
żeby opisać swoje wrażenia na blogu. Wszystko
dla adrenaliny, dobrej zabawy i chwały – twierdzą
zgodnie. Dla innych istotne jest wspólne działanie.
Nie dziwi więc fakt, że pokoje zagadek stają się stałym elementem firmowych imprez integracyjnych.
– W jednej z naszych lokalizacji, gdzie oferowany
jest również paintball laserowy, często obsługujemy wieczory kawalerskie i panieńskie oraz imprezy
urodzinowe. W drugiej odwiedzają nas klienci typowo podręcznikowi, jak ze statystyk: najczęściej 3-4

osobowe, zwykle, albo sami mężczyźni albo same
kobiety, przeważnie w przedziale wiekowym 20-30
lat – tłumaczy Robert Jaros.

Z komputera do rzeczywistości

Pierwsze pokoje w Polsce zaczęły powstawać w 2014
roku, jednak korzenie tej zabawy sięgają znacznie
głębiej. Należy szukać ich w świecie wirtualnych
gier, gdzie w 1988 roku pojawiła się pierwsza tego
typu rozrywka. Oddawać się jej można było, siedząc
przed ekranem swojego komputera, gdzie pojawiała się treść z opisem pomieszczenia i zagadkami.
Nie zmieniło się tylko jedno – od początku chodziło
o wydostanie się z pokoju po rozwiązaniu wszystkich zagadek. Choć gra nie była zbyt atrakcyjna wizualnie, entuzjaści zagadek dali się porwać fabule,
którą programiści z Doliny Krzemowej tworzyli inspirując się twórczością Agathy Christie. Rosnące
zainteresowanie sprawiło, że gra ciągle się rozwijała. Kolejnym etapem jej ewolucji były gry online
wzmocnione o szczegółową grafikę pomieszczeń,
po których gracze mogli poruszać się za pomocą
myszki. Zagadki były coraz bardziej angażujące
i wymagające. Później rozwiązywać je można było
również na smartfonach i tabletach. Sukces i popularność escape roomów sprawiły, że gra przeistoczyła się w real life escape room, co oznacza ich
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przeniesienie z cyberprzestrzeni do rzeczywistości.
Pierwszy (realny) klucz przekręcony został w Japonii w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wkrótce gra
rozprzestrzeniła się – w samym Singapurze w 2015
roku było ponad 50 pokoi. Do Stanów Zjednoczonych
dotarła w 2014 roku i od razu zyskała oszałamiającą
popularność. Fanem tej rozrywki stał się nawet były
prezydent Barack Obama, który razem z żoną i córkami z sukcesem rozwiązywał zagadki prowadzące do znalezienia klucza i zwykle opuszczał pokoje
przed czasem.

Co z przyszłością?

Jaka jest przyszłość tego typu rozrywki? Czy escape
roomy znikną równie szybko jak się pojawiły, czy
jednak staną się tak typową rozrywką jak wyjście do
kina? – Liczba pokoi w Łodzi od jakiegoś czasu nie
ulega zmianie, mimo że jedne zamykają się, a drugie
otwierają. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku będą
ewoluować pokoje zagadek – zastanawia się właściciel
Portalu Zagadek. – Pojawia się coraz więcej ciekawych
rozwiązań technologicznych, ale też powraca moda
na pokoje strachów. Zawsze znajdą się fani klasycznych rozwiązań, czyli kłódek i szyfrów, niezależnie od
tego, jak będzie się rozwijać ta rozrywka.

l Aleksandra Żabowska
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Wiosna
w formie
Kilka kilogramów
więcej, przygnębienie,
rozleniwienie. Zima
odcisnęła swoje piętno,
ale nadeszła wiosna
i koniec długich
wieczorów przed
telewizorem. Czas
się trochę rozruszać.
Pomogą nam w tym
trenerzy personalni
Aleksandra Zasławska
z City Studio i Maciej
Pietkiewicz z Kuźni.

Maciej Pietkiewicz
Po pierwsze:
umiarkowany wysiłek

Na początek zalecam umiarkowany wysiłek fizyczny. Jeśli
w szczycie formy biegaliśmy codziennie po 15 km, rozpocznijmy
od przespacerowania połowy
tego dystansu. Trenowaliśmy
ze stukilogramową sztangą, zacznijmy od lżejszej o połowę. Nie
wrzucajmy siebie i swojego organizmu na „głębokie wody”, bo to
co miało być powrotem do formy,
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Aleksandra Zasławska

Krok trzeci: znajdź ulubioną formę
aktywności

Krok pierwszy: stopniowo
przyzwyczajaj ciało do większego
wysiłku

Radzę próbować różnych dyscyplin, by znaleźć tę, która nam najlepiej odpowiada. Aktywność fizyczna nie
może być męczarnią! To nie może być przymus. Mamy
czerpać z tego przyjemność. Trening przyniesie nam
najwięcej korzyści, kiedy się zrelaksujemy i nie będziemy myśleć o pracy i wszystkich dotykających nas
problemach.

Przy powrocie do aktywności fizycznej musimy
przyzwyczaić płuca do większej wydolności. Możemy to zrobić na dwa sposoby – biegając lub ćwicząc z ciężarami. Jeśli wybraliśmy bieganie, najlepiej zacząć od 15 minut i stopniowo każdego dnia
dodawać minutę, aż dojdziemy do zadowalającego
nas pułapu. W przypadku ćwiczeń z ciężarami zaczynamy również od małych wartości, by nie forsować się zbyt mocno i wykonać cały zaplanowany
trening. Ważne są regularność i konsekwencja oraz
stopniowe odhaczanie stawianych celów. Koniecznie jest wzmocnienie głównych partii mięśniowych, czyli mięśnia czworogłowego, pośladków,
brzucha i prostowników. Te ostatnie są najważniejsze. Są to mięśnie przykręgosłupowe, które biegną
od podstawy czaszki aż po podstawę kręgosłupa.
One utrzymują kręgosłup w prawidłowej pozycji
naszego ciała.

Krok czwarty: zrzucamy zbędne
kilogramy

Najlepszy jest trening interwałowy polegający na
zmiennej intensywności, czyli pracujemy na bardzo
wysokich obrotach, po czym wracamy na średnie. Nie
zatrzymujemy się. Tętno jest wysokie, poprawiamy
wydolność, wzmacniamy i rzeźbimy całe ciało. Szybciej-wolniej, szybciej-wolniej. Zaskoczony organizm
nie wie, co się dzieje i dzięki temu nawet do 24 godzin
po treningu utrzymuje się wysokie spalanie kalorii.

Krok piąty: uważaj na to, co jesz

Dieta to 70 procent sukcesu. Nie da się zgubić zbędnych kilogramów bez diety. Warto sięgać po produkty
sezonowe, czyli po to, co daje nam natura. Unikajmy
tłuszczu w dużej ilości. Niech węglowodany stanowią
50% w naszej diecie, białko 30-35%, a tłuszcze 15%.
Od czasu do czasu oczywiście w rozsądnych ilościach
możemy pozwolić sobie na jakieś zachcianki.
Pamiętajmy, że bardzo ważnym posiłkiem jest
śniadanie, które powinno dawać energię. Może być
owsianka, może też być to zwykła kanapka. Obiad? Ja
ostatnio jestem zapatrzona w kaszę bulgur z pszenicy
durum. Ma dużo błonnika. Po niej czujemy się pełni,
ale nie wzdęci. Polecam także koktajle. Szybko się je
robi i można wrzucić bardzo wiele różnych składników, bez rozgraniczania na owocowe lub warzywne.

Krok drugi: zobacz na czym to
polega

Wiele osób pyta mnie – ile razy w tygodniu powinni
ćwiczyć? Minimum trzy razy. Na początek godzina
czasu, włącznie z rozciąganiem, które jest bardzo
ważne! Przy systematycznym rozciąganiu organizm
wytrzyma więcej obciążeń. Początkujący powinni
ćwiczyć pod okiem instruktora, który zadba o to,
byśmy nauczyli się odpowiednich wzorców ruchowych. Gdy już je opanujemy, każde miejsce do ich
wykonywania będzie odpowiednie, czy to domowe
zacisze, czy miejski park. Ławka czy murek będą
świetnymi elementami do ćwiczeń.

zamieni się w metę tej przygody.
Systematycznie podnośmy poprzeczkę.

Po drugie: trening
stacyjny

Dobrym rozwiązaniem w przypadku chęci powrotu do formy jest
trening obwodowy, nazywany też
„treningiem stacyjnym”. Charakteryzuje się on tym, że ćwiczenia wykonuje się kolejno po sobie w ustalonej wcześniej kolejności oraz
w jednostkach czasowych lub powtórzeniowych. Wybierzmy 8 ćwi-

czeń i wykonujmy je kolejno po sobie. Każde z nich wykonywane jest
przez określony czas (np. przez 45
sekund) lub w takiej samej liczbie
powtórzeń (np. dwadzieścia razy).
Pomiędzy każdym ćwiczeniem
róbmy krótkie przerwy.

czaka i brokułów. Dieta to nasz codzienny jadłospis. Zadbajmy o to,
aby były w nim zdrowe, pełnowartościowe produkty. Nie objadajmy
się, zachowajmy umiar, kierujmy
rozsądkiem! Dieta to rozsądne odżywianie.

Po trzecie: dieta

Po czwarte: zdrowie

Nieodzownym elementem ćwiczeń
i zdrowego trybu życia jest odpowiednia dieta. Większość osób słyszących słowo „dieta”, ma dreszcze.
Jest ona jednak mylnie rozumiana
jako jedzenie wyłącznie ryżu, kur-

www.lifein.pl

Pamiętajmy! Wszelka odpowiednio dobrana rekreacja ruchowa to
element składowy dbania o zdrowie. Dobra sylwetka to tylko efekt
uboczny. Czy zwlekamy z naprawą auta? Chodzimy w podartych

spodniach w kroku? Nie kupujemy na bieżąco jedzenia? NIE! Tak
samo nie zwlekajmy z rozpoczęciem dbania o zdrowie! Kontrolujmy więc także swój organizm.
Zróbmy badania krwi, USG jamy
brzusznej, zdobądźmy pewność,
że nasz organizm jest gotowy na
rozpoczęcie uprawiania aktywności fizycznej. I zaczynamy, nie
siedźmy na kanapie przed telewizorem z ciasteczkami w dłoni oglądając kolejny film motywacyjny.

l Michał Zakrzewski
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łódzkie w liczbach

26,4
94000

procent gospodarstw domowych

26,4 procent gospodarstw domowych w Łódzkiem ma zmywarkę. To sześciokrotny przyrost w ostatnich pięciu latach.

seansów

Blisko 94 tysiące seansów
wyświetla rocznie 21 kin
działających w regionie.
Zgromadziły średnio 2 miliony
368 tysięcy widzów – średnio
na jednym filmie jest 25 osób.

27

zł miesięcznie

27 zł miesięcznie wydaje
statystyczny mieszkaniec
Łódzkiego na papierosy
i alkohol. To o 13 złotych
mniej niż na leki.

450

70

boisk

70 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej
zajmuje powierzchnia handlowa wszystkich
centrów handlowych w łódzkiej aglomeracji. Tylko
w Manufakturze i Porcie Łódź, dwóch największych
centrach w Polsce, dałoby się zmieścić prawie 30
boisk.

3731

pomników przyrody

3731 pomników przyrody znajduje się w województwie
łódzkim. Najwięcej na tej liście jest drzew – dębów,
lip, klonów i wiązów. Najbardziej charakterystycznym
drzewem pomnikowym Łodzi jest dąb szypułkowy
„Fabrykant” rosnący w parku im. Klepacza.

19

rzek

19 większych lub
mniejszych rzek
przepływa
przez Łódź.
W większości
są to jednak
niewielkie
strumienie
i strugi, które
w centrum
miasta płyną
ukryte
w podziemnych
kanałach. Prawie
wszystkie te
rzeczki stanowiły
kiedyś powód
powstania nad
nimi wiosek,
które później
włączone zostały
w granice miasta.

tysięcy samochodów

Ponad 450 tysięcy samochodów jeździ po Łodzi. To 24 procent wszystkich samochodów, zarejestrowanych
w województwie łódzkim.
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Gabriella
w awangardowej
odsłonie
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agencja realizująca działania
wydawnicze, marketingowe oraz eventowe.
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JEDYNA
w Polsce
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kwiecień–maj

Eventy
Wydawnictwo
Public Relations
Komunikacja marketingowa
Warsztaty i szkolenia
Teksty dziennikarskie
Obsługa fotograficzna

STYL ŻYCIA
Co łączy Jennifer
Aniston i Sandrę
Bullock z Martą
Miśkiewicz?
PODRÓŻE


www.lodzkaagencjamedialna.pl

Magdaleny
Michalak
wspomnienia
z Zanzibaru
ROZMOWY
Anna Maria
Wesołowska
wciąż naprawia
rzeczywistość

Ireneusz
Czop

Leżenie
w hamaku?
Nie dla mnie!

