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Zrezygnuję z koszykówki,
wolę biznes i politykę

M

Dzień Dobry!

Marcina Gortata coraz bardziej wciąga biznes. Ekscytuje go zarządzanie, wywieranie wpływu na ruchy finansowe, strategie biznesu. Działa na rynku nieruchomości, ma restauracje, chce wejść w hotele
i interesuje się gruntami. Agnieszka Sienkiewicz otwiera w Łodzi sklep dla dzieci. Nie marzy, tak jak
wiele jej koleżanek po fachu, o oscarowych rolach, chce trochę zwolnić, odpuścić aktorstwo. We własny
biznes inwestuje też Adam Kozanecki, w którego życiu namieszał program MasterChef. Wierzy, że mu
się uda i w końcu będzie żył, z tego, co najbardziej lubi – gotowania. Nasi bohaterowie nie tylko robią
biznesy, lubią też pomagać innym. Marcin założył fundację. Agnieszka w życiu miała dużo szczęścia
i kiedy widzi, że może komuś pomóc, to wręcz wydaje jej się nieetyczne, tego nie zrobić. Najbardziej
potrzebującym, nieuleczalnie chorym dzieciom pomaga Tisa Żawrocka-Kwiatkowska. Długo zadawała
sobie pytanie, czy uda jej się stworzyć dla nich wyjątkowe miejsce. Ale w końcu powiedziała: Ja nie
mam nic, Ty nie masz nic, więc zbudujmy dzieciom Pałac.
Przyjrzyjcie się uważnie bohaterom, których gościmy dziś na łamach, wyróżnia ich jeszcze jeden szczegół – uśmiech. Jak mówi Richard Branson – uśmiech może być konkurencyjną przewagą, sprawia, że
ludzie czują się przy Tobie lepiej.
Uśmiechajmy się do sobie na co dzień, nie bacząc na konkurencyjną przewagę, tylko zwykłą ludzką
życzliwość. Kilka miłych gestów w stronę drugiej osoby nic nie kosztuje, a może sprawić, że ktoś uwierzy w siebie i znajdzie swoją drogę, swój cel, tak jak Piotr Pustelnik, który po zdobyciu Korony Himalajów, wyrusza na kolejną bezkresną, tym razem płaską wyprawę – na Biegun Południowy.
Jestem pewna, że z przyjemnością powitacie naszych nowych felietonistów – Monikę Kern i Kamila
Maćkowiaka. To osoby, których nie trzeba przedstawiać – profesjonaliści z dystansem do rzeczywistości, którzy z uśmiechem realizują swoje marzenia. Na Wasze życzenie przygotowaliśmy także nowe
rubryki – o książkach, płytach i winie. Wierzę, że skorzystacie – na pewno nie będziecie żałować.
Wszystkim Państwu życzę samych sukcesów. Do zobaczenia w listopadzie.

Beata Sakowska
Redaktor naczelna
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PREMIERY
14 października, Teatr Muzyczny

29 października, Klub Wytwórnia

Les Misérables
w reżyserii
Zbigniewa Maciasa,
jedna z najbardziej
wyczekiwanych
jesiennych premier
teatralnych, już
14 października
w Teatrze
Muzycznym w Łodzi.
Les Misérables
to światowej
sławy musical
Claude`a-Michela
Schönberga,
którego libretto
jest adaptacją
Nędzników
– arcydzieła
Wiktora Hugo.
Na tle burzliwego
okresu francuskiej
historii, zamętu
rewolucji 1832 roku,
rozgrywają się dramatyczne losy bohaterów, a przede wszystkim
zbiegłego więźnia Jeana Valjeana, którego ściga bezkompromisowy
inspektor Javert. Valjean, skazany za kradzież chleba, doświadcza
na wolności duchowego przeistoczenia, zyskuje rodzinę, opiekując
się osieroconą dziewczynką, ale nie może uciec od przeszłości.
Spektakl do chwili obecnej był wystawiany w 43 krajach i 292
miastach. Powstały 22 wersje językowe. Łączna ilość profesjonalnych
przedstawień przekracza 38 000, które obejrzało ponad 55 milionów
widzów.

Łódzki zespół COMA na czele
z charyzmatycznym frontmanem, Piotrem
Roguckim, znany przede wszystkim
z energetycznych i widowiskowych koncertów,
łączących w sobie elementy poezji,
muzyki, teatru i filmu, nie zwalnia tempa.
20 października światło dzienne ujrzy ich
najnowszy album Metal Ballads
vol. 1, który promować będzie jesienna trasa
koncertowa. Pierwszym singlem z najnowszego
wydawnictwa jest utwór Lajki. Koncert
w łódzkim klubie Wytwórnia odbędzie
się 29 października i będzie stanowił nie
lada gratkę dla fanów tej grupy. Muzycy do
udziału w koncercie zaprosili też gwiazdy
specjalne: grupę Snowman oraz pochodzący
z Norymbergi zespół Reload.

Wielkie odliczanie
do Les Misérables!

COMA i goście
specjalni

SPEKTAKLE
7-8 października, Teatr im. Jaracza

Fot. Greg Noo-Wak

Zaległości w lekcjach miłości
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Lekcje miłości Iriny Waśkowskiej to przesycone uczuciami ludzkie historie, które mogłyby
spotkać każdego z nas. Trudne, czasem toksyczne relacje rodzicielskie, ekstremalne emocje
i bunt wobec kolei losu. Jednak wbrew konfliktom, na przekór krzywdom i rozczarowaniom
trzeba szukać porozumienia. Łarisa i jej matka oraz Masza i jej rodzina pokażą nam, że
miłość czerpie siłę z rozmowy, akceptacji i zrozumienia. W lekcjach miłości wszyscy mamy
zaległości. Pocieszające, że na naukę nigdy nie jest za późno.

polecamy

KONCERTY
8 października, Klub Wytwórnia

Kult – pomarańczowa trasa 2017
Ikona polskiego rocka z charyzmatycznym wokalistą na czele ponownie
zawita do Wytwórni. Kultu ani Kazika Staszewskiego nie trzeba
nikomu przedstawiać. Zespół obecny na polskiej scenie od 35 lat stał
się - bezsprzecznie - kultowy. Mocne teksty, energia i niepowtarzalne,
charakterystyczne dla Kultu połączenie gitar, trąb i klawiszy, czynią ich
jedną z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych grup.
Mimo upływu lat wciąż są aktualni. Nieustannie koncertują, a ich występy to
ponad dwugodzinna dawka porządnego grania.

14 października, Atlas Arena

Król muzyki filmowej
Ennio Morricone jest autorem muzyki do ponad 500 filmów, laureatem
Oscarów, Złotych Globów oraz innych znaczących nagród. Wiele filmów, do
których komponował ścieżkę dźwiękową, to ikony światowej kinematografii.
Ale jego muzyka zyskiwała także odrębną popularność i wydawana była
na płytach w milionowych nakładach. Teraz, ten niekwestionowany król
muzyki filmowej, wystąpi w Polsce. Koncert, na którym usłyszymy największe
kompozycje Ennio Morricone, odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie 14
października. Organizatorem jest agencja Prestige MJM.

6 listopada, Atlas Arena

Queen zagra koncert w Łodzi!
Legendarny zespół Queen z wokalistą Adamem Lambertem wystąpi
w Atlas Arenie! Zespół przyjedzie do Łodzi 6 listopada w ramach trasy
koncertowej. Przywiezie niezwykle widowiskowe show. Aranżacje sceniczne,
oprawa koncertu, jak również efekty specjalne zostaną przygotowane przez
najlepszych specjalistów na świecie. Wszystko to w połączeniu z wielkimi
przebojami grupy, stworzy niepowtarzalne widowisko. Organizatorem
wydarzenia jest agencja Prestige MJM.

7-8 października, Teatr Powszechny

Kultowe Szalone nożyczki
Fot. Teatr Powszechny

Jeden z najchętniej oglądanych łódzkich spektakli. Ciągle zapełniający widownię Teatru
Powszechnego. Salon fryzjerski Szalone nożyczki prowadzony przez mistrza grzebienia
i – rzecz jasna – nożyczek, Ola Boskiego odwiedziło już ponad 240.000 osób. Salon słynie
z doskonałej obsługi i profesjonalnych usług, niestety na jego nienaruszonej reputacji
pojawia się skaza – morderstwo w sąsiadującym z salonem mieszkaniu dokonane przez
nieznanego sprawcę. Podejrzani są zarówno pracownicy salonu, jak i jego klienci. I tu do
akcji wkraczają… Widzowie, biorąc czynny udział w śledztwie i wskazując winnego.

www.lifein.pl
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Fot. EC1

Leonardo da Vinci – Energia Umysłu w EC1

Wyjątkową wystawę poświęconą
dziedzictwu technicznemu Leonarda
da Vinci będzie można od listopada
zwiedzać w EC1. W przestrzeni
Hali Maszyn pojawią się modele
maszyn i konstrukcji odtworzonych
na podstawie rysunków i notatek
najwybitniejszego przedstawiciela

epoki Renesansu. Uzupełnione
elementami multimedialnymi oraz
stanowiskami umożliwiającymi
samodzielne eksperymentowanie
będą działać na wszystkie zmysły
zwiedzających. Wystawa Leonardo
da Vinci – Energia Umysłu została
wyprodukowana przez Cité des

Design thinking
– fundamenty i perspektywy
Czy i jak design
thinking może pomóc
w budowaniu przewagi
konkurencyjnej? Między
innymi o tym dyskutować
będą uczestnicy spotkania
Design thinking –
fundamenty i perspektywy
organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
17 października w hotelu andel’s. Design thinking to proces, który zaczyna
się od ludzi – użytkowników, klientów, pracowników, mieszkańców,
a kończy innowacyjnymi rozwiązaniami dopasowanymi do ich potrzeb.
Polega na budowaniu głębokiej empatii i zrozumieniu osób, dla których
projektujemy, generowaniu pomysłów, tworzeniu prostych rozwiązań
i testowaniu ich w praktyce z realnymi użytkownikami. Ta prosta w swojej
konstrukcji metodyka jest potężnym narzędziem tworzenia najbardziej
zaawansowanych innowacji. Jest stosowana przez największe firmy na
świecie.
Rejestracja: http://forum.lodzkie.pl/rejestracja/
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sciences et de l’industrie, największe
centrum nauki w Europie, stanowiące
część francuskiej grupy Universcience.
Prezentuje m.in. wspaniały zbiór modeli
maszyn, należących do Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia
z Mediolanu. Wcześniej prezentowano ją
m.in. w Paryżu, Sao Paulo czy Londynie.

Kamera Akcja
Ponad 50 filmów z najlepszych światowych festiwali,
panele dyskusyjne, warsztaty branżowe, spotkania
z twórcami. 8. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej
Kamera Akcja odbędzie się w Łodzi w dniach 1922 października 2017 r. Organizatorzy w tym roku
zapraszają widzów do filmowego świata Denisa
Villeneuve’a, kanadyjskiego reżysera, który jest jednym
z najbardziej rozchwytywanych twórców w Hollywood.
W ramach przeglądu Retrospektywy zaprezentowany
zostanie głośny i kontrowersyjny Maelström, a także
nominowane do Oscara Pogorzelisko. Bohaterem sekcji
Dokumenty kreacyjne będzie Piotr Stasik, który podczas
spotkania nie tylko opowie o swojej twórczości, a także
przybliży pojęcie dokumentu kreacyjnego. Nie może
zabraknąć paneli dyskusyjnych. Poruszone zostaną tematy
prepromocji w produkcji oraz Youtubaerów, środowiska,
które redefiniuje komunikację z widzami poprzez internet.

polecamy

Soundedit’2017
Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Soundedit to
unikatowe w skali światowej wydarzenie, od dziewięciu lat odbywające
się w Łodzi. Ta jedyna na świecie w pełni autorska impreza dedykowana
jest jednej z najbardziej kreatywnych w chwili obecnej grup zawodowych,
jakimi bez wątpienia są stojący nieco w cieniu gwiazd – producenci
muzyczni. Ludzie odpowiedzialni za finalny efekt nagrań, jakich słuchamy na
co dzień. Soundedit to miejsce spotkań profesjonalistów z amatorami. Polscy
twórcy mają możliwość spotkania z największymi światowymi fachowcami
w branży muzycznej. Hasło Soundedit ‘17 brzmi: I Am The Sound. Tak będzie
mógł powiedzieć o sobie każdy, kto zechce w Łodzi w ostatni weekend
(26-27) października poznawać tajniki pracy producentów muzycznych,
wysłuchać prelekcji, uczestniczyć w warsztatach i dyskusjach panelowych.

Gwiezdne
Wojny
Koncertowo

Fot. mat. pras. The Residents

Gościem festiwalu
będzie m.in. The
Residents (na
zdjęciu) ikona
w świecie muzyki
eksperymentalnej,
ich koncert obędzie
się w sobotę, 28
października
w Klubie
Wytwórnia.

Weekend sportów wodnych
w Łodzi
Luksusowe łodzie motorowe, pełnomorskie jachty żaglowe, housboat’y
oraz jachty do turystyki śródlądowej można zobaczyć co roku podczas
Targów Żeglarstwa i Sportów Wodnych Boatshow organizowanych
przez Interservis. W dniach 17-19 listopada 2017 r. w Łodzi pokazane
zostaną premierowe konstrukcje polskich producentów oraz motorówki
z największych stoczni jachtowych na świecie. W targach Boatshow wezmą
udział wystawcy z Polski, Chorwacji, Włoch, Niemiec, Grecji, Łotwy, Ukrainy
oraz Szwecji. W ich ofercie znajdą się między innymi osprzęt i elektronika
jachtowa, odzież sportowa oraz czartery i szkolenia. Gośćmi specjalnymi
targów będą znani żeglarze, konstruktorzy jachtów oraz właściciele marin.
Codziennie podczas Boatshow, w tawernie koncertować będą zespoły
szantowe. Zaplanowano także kilkadziesiąt wydarzeń towarzyszących.

Jan Niedźwiecki, pomysłodawca projektu Queen
Symfonicznie, wraca do łódzkiej Atlas Areny z nowym
przedsięwzięciem – Gwiezdne Wojny Koncertowo.
To multimedialne show w wykonaniu Hollyłódzkiej
Orkiestry Filmowej i orkiestry Alla Vienna, oczywiście
pod dyrekcją Jana Niedźwieckiego. Na repertuar
koncertu składa się słynna muzyka Johna Williamsa
do wszystkich części filmowej sagi George’a Lucasa.
Nie zabraknie najbardziej znanych motywów, takich
jak Marsz Imperialny. Ale to oczywiście nie wszystko.
Orkiestrę wspomoże znany łódzki chór – Vivid Singers
pod dyrekcją Dawida Bera. Scenografię uzupełnią
postacie z filmów, a efekty wizualne sprawią, że widz
poczuje się jak w kinie.

Fot. Interservis

Koncert otworzy najsłynniejszy Star Wars Main
Title. Całość to 16 najbardziej znanych tematów
ustawionych w kolejności chronologicznej od
pierwszej części Mroczne widmo po siódmą
Przebudzenie mocy.

www.lifein.pl
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felietony

Czy Kościuszko może być jednorożcem
czyli afera pomnikowa
Monika A. Kern

S

Siedzę w jednej z warszawskich restauracji.
Tłok, gwar, każdy z laptopem. Pora lunchu, więc
zapach roznoszonych dań drażni mój pusty żołądek. Czas płynie jakby szybciej, bo już zaraz
kolejne spotkanie, w innym miejscu ….
Zjawia się mój rozmówca. Uśmiechnięty,
w doskonałym nastroju. Jeszcze nie zdążyłam
odwzajemnić powitania, a już słyszę: „Co Wy
temu Kościuszce zrobiliście?” I tak zwyczajowy
small talk zamienił się w tłumaczenie czegoś, co
miało być udaną promocją ważnego z punktu
widzenia społeczeństwa obywatelskiego wydarzenia, a stało się wizerunkową klapą.
Przyznam, iż nie do końca rozumiem powody, dla których specjaliści ze 104, postanowili
akurat na jednorożcu zbudować komunikację
budżetu obywatelskiego. Niech to pozostanie
ich słodką tajemnicą. Z punktu widzenia promocji miasta, nawet takiego, które w całej Polsce uchodzi za najbardziej hipsterskie – był to
bardzo ryzykowny krok. Czy się opłacił, zobaczymy po ilości głosujących.
Osobiście nie mam nic przeciwko jednorożcom. Biorąc pod uwagę, że od jakiegoś czasu
marketerzy często sięgają po równie magiczne stwory – wspomnę tu o latającym psie Gazku, którym reklamuje się PGNiG-e, nie byłoby
w tym wyborze nic nadzwyczajnego. Niemniej

w przypadku postaci takich jak Tadeusz Kościuszko czy Leon Schiller efekt negatywnego
komunikatu był mocno do przewidzenia.
Na pewno najbardziej wizerunkowo straciła Łódź, bo informacja o pomnikowych przebierankach pojawiła się we wszystkich serwisach
informacyjnych. Niestety w negatywnym kontekście. A przecież oczywistym było, że środowiska budujące swoje publicity na krytykowaniu
obecnych władz miasta nie omieszkają wykorzystać tego ruchu do promocji swoich poglądów. Szkoda.
Wykorzystywanie pomników w promocji
wydarzeń nie jest nowością. Przykłady można mnożyć – Wejherowo przebrało założyciela
miasta Jakuba Wejhera w strój Dartha Vadera
– postać z Gwiezdnych Wojen, tyski monument
Walki i Pracy zamienił się w żyrafę, a brukselski
Manneken pis stojący w stolicy Belgi od XV wieku, co jakiś czas przywdziewa stroje historyczne, ludowe czy sportowe.
Wszystko zależy od kontekstu i narracji,
a tej zdecydowanie zabrakło przed oficjalnym
odpaleniem akcji w social mediach. Natomiast
zdecydowanie nie rezygnowałabym z niestandardowych pomysłów, bo te mają największą
szansę na przebicie się w erze attention crush.
W końcu Łódź Kreuje!

Monika A. Kern – Founder/General Director w MK MEDIA pr & marketing solutions

Z wykształcenia prawnik, PR-owiec z pasji i wyboru. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach samorządowych oraz
sektorze prywatnym. Specjalizuje się w PR politycznym, kreowaniu wizerunku osób publicznych, zarządzaniu marką osobistą i komunikacji
kryzysowej. Skutecznie konsultowała kampanie samorządowe i parlamentarne. Dobrze czuje się zarówno w contencie lifestylowym, jak
i biznesowym. Prywatnie – członek zarządu fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense, której celem statutowym jest ochrona dziedzictwa
kultur owego Żydów Łódzkich.
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Historia
pierwszego felietonu

fot. Joanna Jaros

Kamil Maćkowiak

P

Piątek, dziewiąta rano – z Beatą Sakowską spotykam się na
Offie. Propozycja pisania felietonów do magazynu LIFE IN
niby jest zaskoczeniem, ale przecież od dawna zastanawiam
się nad prowadzeniem bloga, od dziesięciu lat powstaje moja
mityczna strona internetowa, w szkole z polskiego zawsze
byłem prymusem, matura pisemna zdana na 5+ i nie miał
na to wpływu fakt, że się podkochiwałem w polonistce, a ona
o tym wiedziała. Decyzja na tak – będę pisał, mam dziesięć
dni do deadlinu, czyli oddania magazynu do druku.
Niedziela. No dobrze, czas chociaż zdecydować o tematyce mojej radosnej twórczości. Mimo osobowości z silnymi
rysami narcystycznymi to jednak odwaga: chcieć zajmować
swoimi wypocinami cała stronę. Na czym ja się właściwie
znam? Trochę na teatrze, na literaturze, na gotowaniu. Jeśli
chodzi o tematykę dostałem pełną dowolność – na początku to, co brzmiało bardzo obiecująco, teraz zaczyna mnie
przerażać. No to może chociaż jakieś hobby, nietuzinkowe
zainteresowania? Historia chińskich dynastii, tkanie gobelinów, a może sporty ekstremalne? Nie, nie, od samego oglądania takich filmików w necie mam stan przedzawałowy…
raz z przyjaciółmi pojechałem do Energylandii i jedyna karuzela na jaką wszedłem była dedykowana sześciolatkom.
Zresztą niespecjalnie ogarniam, czemu z własnej woli serwować sobie stany lękowe, mam wystarczająco tych, które
przychodzą nieproszone. Zatem – spektakularnego hobby
brak, jestem przytłaczająco przeciętny, dziś już niczego nie
wymyślę, mam jeszcze osiem dni, jutro wyjeżdżam na tygodniowy urlop na Sardynię, pewnie tam, przy szumie fal,

skubiąc pecorino i popijając je czerwonym winem, wena
wróci.
Czwartek. Czwarty dzień urlopu, felieton wisi nade mną
jak wyrzut sumienia, w końcu postanawiam się z nim zmierzyć. Wynajęliśmy wiejski dom z ogrodem, pogoda ładna
choć wietrznie, włoska idylla… Czy mogą być lepsze okoliczności? Pecorino co prawda nie ma, ale jest wino. Po dwóch
kieliszkach zaczynam w siebie wierzyć – spisuję pomysły.
Wiem! Będę pisał o sobie (w końcu na tym się znam najlepiej), o emocjach (przecież nimi zarabiam pieniądze), o pracy aktora. Po kolejnej dolewce wina przypominam sobie, że
napisałem przecież sztukę „Diva Show”, wciąż ją gram, zrobiłem tez kilka adaptacji sztuk teatralnych. Na kartce ciągle
jeszcze pusto, ale plany czynię ogromne. Już widzę siebie na
premierze książki – zbioru moich felietonów, szczuplejszy
o piętnaście kilo (w końcu to marzenie), wzruszony dziękuję
Beacie, że mnie odkryła i za tę autorefleksyjną podróż w głąb
siebie. Po piątej lampce z twórczą ekscytacją wygrywa jednak senność. Zostały cztery dni....
Niedziela. Już w Łodzi. Deadline przekroczony o trzy dni,
wciąż niczego nie napisałem, jutro magazyn idzie do druku.
Jestem załamany. Siedem lat terapii i budowanie jako takiego
poczucia własnej wartości runęły z hukiem przez ten cholerny
felieton. Nie umiem pisać, jestem bezrefleksyjnym ćwierćinteligentem, który nie umie pogodzić się z przegraną. Opisuję
swoje męki i wysyłam Beacie z dopiskiem: „Lepiej nie będzie,
sama zdecyduj”. Nawet nie chcę wiedzieć jaka jest jej decyzja.
Dam się zaskoczyć jak wezmę nowy numer „LIFE IN” do ręki.

Kamil Maćkowiak – aktor, reżyser, scenarzysta, tancerz i choreograf.

Laureat ponad dwudziestu nagród teatralnych, Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka. Za autorski monodram „Diva Show”,
zrealizowany przez fundację otrzymał prestiżową nagrodę im. Schillera dla twórcy sezonu za oryginalność ujęcia, choreografię, reżyserię
oraz wykonanie aktorskie oraz nagrodę Plaster Kultury 2013. Zagrał główną rolę w filmie Jerzego Stuhra „Korowód”, oraz m.in. w serialach
„Pensjonat pod różą”, „Oficerowie”, „Kryminalni”, „Naznaczony”, „Barwy szczęścia” i „Przyjaciółki”. Jest laureatem Nagrody Sejmiku
Województwa Łódzkiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie twórczości artystycznej.

www.lifein.pl
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Chciałabym
trochę zwolnić,
odpuścić
Potrafię odejść we właściwym momencie, nigdy nie marzyłam
o wielkich oscarowych rolach. Aktorką w zasadzie zostałam
trochę przez przypadek, ale nie żałowałam. Ta praca przyniosła
mi zdecydowanie więcej niż zakładałam, niż chciałam osiągnąć.
Teraz chcę spróbować swoich sił w biznesie – mówi Agnieszka
Sienkiewicz-Gauer w rozmowie z Beatą Sakowską.

Agnieszka Sienkiewicz-Gauer: Kiedyś rzeczywiście powiedziałam coś takiego o Diorze i Oscarze, ale to była żartobliwa odpowiedź, na jedno z pytań zadane podczas
wywiadu. Bardzo się cieszę, z tego w jakim
jestem miejscu, ale czuję, że przyszedł taki
moment, że mogę trochę zwolnić, odpuścić.
Bardzo intensywnie pracowałam przez
ostatnich dziesięć lat, kariera nie jest dla
mnie teraz najważniejsza.
Ta praca przyniosła mi zdecydowanie
więcej niż zakładałam, niż chciałam osiągnąć. Gram w teatrze, w serialu „Przyjaciółki”, skończyłam zdjęcia do programu „The
Brain”, natomiast nie mam już takiej ochoty, żeby szczególnie walczyć o kolejne propozycje. Jeśli pojawia się jakiś interesujący
casting, to oczywiście biorę w nim udział.
Czasami odmawiam. Nie można wiecznie
żyć w drodze między Warszawą a Łodzią.
Teraz w Łodzi mam swoje życie, rodzinę
i rozkręcam biznes z przyjaciółką Joanną
Osydą. A suknię od Diora chętnie założę –
Oskar nie jest do tego niezbędny (śmiech).
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Nigdy nie miałam ambicji, by próbować
swoich sił za granicą, nie marzyłam o tym.

Jak to, wiele aktorek właśnie o tym
marzy?

Taka już jestem, zawód aktorki, to nie jest
spełnienie wielkich marzeń. To taka droga
przez życie, którą wybrałam trochę przez
przypadek. Kiedy kończyłam liceum w Mrągowie miałam 18 lat, bo do szkoły poszłam
w wieku 6 lat, i chyba tak za bardzo nie wiedziałam, co chcę robić. Złożyłam papiery na
inne kierunki, a przy okazji zobaczyłam, że
jest Studium Aktorskie w Olsztynie. Pomyślałam, że spróbuję, bo w liceum grywałam
w kółku teatralnym i lubiłam być na scenie.
No i udało się, chociaż wtedy rodzice raczej
woleli, żebym studiowała pedagogikę. To nie
było wyśnione, wymarzone. Aktorstwo traktuję jak wspaniałą przygodę w moim życiu.

Ta przygoda zaczęła się w Kaliszu.

Pierwszy dzień na scenie, to był jakiś krzaczek w bajce, więc nie było to nic spektakularnego. A tak na poważnie, tuż po
ukończeniu Studium Aktorskiego w Olsztynie, dostałam propozycję pracy w Kaliszu.

fot. Joanna Jaros

LIFE IN. Łódzkie: Kiedy nadejdzie ten
moment, gdy ubrana w suknię od Diora
potknie się Pani w drodze po Oscara?

Lubię swoją
wrażliwość, która
mi czasem w życiu
pomaga, a czasem
przeszkadza.

www.lifein.pl
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Ale już w Olsztynie grałam spektakle. Na
trzecim roku, zmierzyłam się z pierwszą
trudną rolą, to była bardzo brutalna sztuka i wymagała ode mnie skrajnych emocji.
Miałam wówczas dwadzieścia lat i pamiętam, że dużo mnie to kosztowało. Grając
na etacie w Kaliszu, koleżanki namówiły
mnie na warsztaty w warszawskim Teatrze
Współczesnym. Pojechałam i zostałam, Maciej Englert przyjął mnie na etat. Znowu
o moim losie zadecydował przypadek.

Za to w karierze pomogła praca niani.

Znajoma, u której pracowałam jako niania,
poleciła mnie do castingu. Wygrałam. To
była moja pierwsza rola w filmie, chociaż
bardzo mała, zagrałam z Emily Watson,
dwukrotnie nominowaną do Oscara. Potem
trafiłam do dobrej agencji aktorskiej.

Bardziej jest Pani rozpoznawalna z ról
serialowych niż teatralnych. A które dostarczają więcej satysfakcji i radości?

Teatr to żywa materia, żywy organizm, bijące serce, nigdy się nie wie, co się wydarzy.
Kiedyś graliśmy z Przemkiem Sadowskim
spektakl i on przewrócił się na scenie, złamał rękę, a mimo to dograł do końca. Gdy
wybiegł za kulisy opatrzyć złamanie, ja musiałam coś improwizować, aby zająć widza.
Kiedyś grałam będąc bardzo chora…
Gdzieś w połowie spektaklu Paweł Małaszyński popatrzył na mnie i już wiedział, że dalej
nie dam rady, przeprosił widownię i kurtyna
opadła (śmiech). Takie rzeczy nie zdarzają się
w serialu czy filmie. Spektaklu nie odwołuje
się nagle. Dopóki się da, trzeba grać. Teatr
angażuje wszystkimi zmysłami, tu są emocje,
adrenalina i bezpośredni kontakt z widzem.
Jest energia, która przenosi się z widowni na
aktora i jak spektakl nie wciąga, to od razu
to czuć. Trzeba się napracować, żeby zainteresować widza swoją postacią. A serial jest
szybki, nie ma zbyt dużo czasu na wejście
w postać. Dorotę w „Przyjaciółkach” gram już
od kilku lat. Tę postać mam już chyba w małym palcu. Nawet jak wchodzę na plan po
przerwie, to od razu Dorotka do mnie wraca.

Gościnnie zagrała Pani w „Dziewczynach
ze Lwowa”?

To był epizod, tylko trzy sceny, weszłam na
plan i pomyślałam: dobrze, teraz muszę coś
na szybko wymyśleć i albo reżyser to kupi
albo nie. Na szczęście kupił. W teatrze jest
inaczej, próby trwają godzinami, buduje się
relacje międzyludzkie – jest na to czas.
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Widzę jak Pani o tym mówi, Pani jest
w teatrze zakochana?
Jestem.

Seriale dają tylko pieniądze?

Nie tylko. Aczkolwiek przyjaźnie związane z pracą częściej wychodzą z teatru niż
z serialu. Na to, by się zaprzyjaźnić trzeba
czasu. Ostatnio brałam udział w programie
„The Brain. Genialny Umysł.” Całą ekipą
jeździliśmy po Polsce, spędzaliśmy ze sobą
wiele dni i zaprzyjaźniliśmy się.

Mówią o Pani, że jest ulubioną gwiazdą
Niny Terentiew, dyrektora programowego Polsatu, i stąd praca w tym programie…

Nie lubię takich określeń, nie znoszę przyklejania łatek do ludzi. Jak wszyscy, brałam udział w castingu, były zdjęcia próbne i udało się. Teraz cieszę się, że mogłam
wziąć udział w tym projekcie. To było zupełnie nowe wyzwanie i po raz pierwszy
ktoś chciał, żebym była sobą, a nie odgrywała jakąś postać. A niech mi pani wierzy
dużo łatwiej jest udawać kogoś innego.

Nigdy tego nie doświadczyłam, proszę
wyjaśnić dlaczego?

Gdy gram role, zakładam maskę. Nie jestem Agnieszką tylko Dorotką, Kasią, czy
jakąś inną dowolną postacią i nikt mi nie
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rodziny, ale to, co było mi potrzebne i niezbędne do życia, zawsze miałam zapewnione. I kiedy widzę, że mogę pomóc komuś,
kto tego szczęścia miał mniej, to wręcz wydaje mi się nieetyczne, tego nie zrobić. Może
to kwestia empatii, z którą się rodzimy, albo
też wychowania? Jedni to coś mają, inni nie.

fot. Joanna Jaros

Wróćmy na chwilę do aktorstwa i porozmawiajmy o roli, która jest Pani
najbliższa i tej, która najbardziej zapadła
w pamięć?

może nic zarzucić, bo wszyscy wiedzą, że to
tylko gra. A w tym programie jestem sobą,
ze wszystkimi moimi i cudzymi emocjami,
i choć na wizji nigdy nie płakałam, to tym
razem zdarzało mi się skrywać w kącie,
a łzy same ciekły po policzku.

Dlaczego?

Spotkałam wielu wspaniałych i wybitnych
ludzi, za którymi kryją się różne historie
– śmiertelnych chorób, problemy finansowe, niemożności zdobycia pracy z powodu
niepełnosprawności. Spotykaliśmy się czasem z ogromną biedą, zdarzało się, że sami,
całą ekipą próbowaliśmy pomóc naszym
bohaterom. Show-biznes jest oderwany od
rzeczywistości, w programie „The Brain”
spotykam się z prawdziwymi, ludzkimi historiami. Te spotkania dały mi bardzo dużo
i na długo we mnie zostaną.

Pani w ogóle chętnie angażuje się w pomoc charytatywną. Wspólnie z mężem
pomagacie Domowi Samotnej Matki
w Łodzi, angażuje się też Pani w życie
Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku.
Skąd taka potrzeba? Ktoś kiedyś do Pani
wyciągnął pomocną dłoń?

Nie było takiej konieczności. Po prostu mam
taką potrzebę – sama dużo dostałam od życia, niczego mi nie brakuje, mam szczęśliwą
rodzinę, przyjaciół. Nie pochodzę z majętnej

www.lifein.pl

Na pewno ta, o której już wspomniałam,
grana na studiach, kiedy nie potrafiłam
jeszcze panować nad swoimi emocjami. Teraz na pewno lepiej sobie z nimi radzę. Nie
spalam się już tak.
Wcześniej był to cały proces emocjonalnych wynurzeń. Każdy spektakl dużo mnie
kosztował. Dzisiaj bardzo lubię grać komedie, to mi sprawia radość. Gram je już od
kilku lat, lubię i chyba się też w nich sprawdzam, bo w takich rolach jestem głównie
obsadzana. Fajnie jest, jak ludzie wychodzą
zrelaksowani, odprężeni i mówią, że daliśmy im wiele radości.

Jest jakaś rola, którą chciałaby Pani
zagrać?

Może to trochę dziwne, ale nie marzę
o jakiejś konkretnej roli. Chętnie zmierzyłabym się jeszcze kiedyś z jakąś trudną,
skomplikowaną postacią, która wymagałaby ode mnie wyjścia ze strefy komfortu,
ale i bez tego czuję się spełniona zawodowo. Dobrze mi jest z tym co mam, wszystko
więcej co przyniesie los, to bonus.

A czemu zrezygnowała Pani z serialu „M
jak miłość”, który przecież przyniósł Pani
dużą popularność?

Chyba nie chciałam , żeby mnie utożsamiano wyłącznie z graną tam postacią Kasi
Mularczyk. Ale ja generalnie mam taką naturę, że potrzebuję zmian. Po pięciu latach
odeszłam również z Teatru Współczesnego
w Warszawie, co dla wielu było niezrozumiałą decyzją. Dostałam tam etat, mimo
że nie ukończyłam prestiżowej Akademii
Teatralnej, miałam możliwość pracować
z wybitnymi artystami, ale po paru latach
stwierdziłam, że chce iść inną drogą.

Ma Pani kompleks, że skończyła tylko studium aktorskie a nie szkołę teatralną?

Nie, chociaż na początku spotykałam się
z opiniami, że moja szkoła nie daje mi

17

spotkania

Teraz w jakim teatrze Pani gra.

Jestem wolnym strzelcem, nie mam etatu,
tak wolę, a związana jestem z Teatrem 6.
Piętro i Kwadrat.

Z jednej strony rezygnuje Pani z pracy
w „M jak miłość”, a z drugiej zostaje
w „Przyjaciółkach”, ta rola jest lepsza,
fajniejsza, nie szufladkuje?

Lubię grać w „Przyjaciółkach”, bo rola Dorotki jest zupełnym przeciwieństwem Kasi
Mularczyk z „M jak miłość”. Z grania tej postaci czerpię wielką radość, ona dużo wnosi
do tego serialu i jest dla mnie wyzwaniem.
Kasię też lubiłam, ale jej postać pojawiała
się na ekranie bardzo często i zbyt mocno byłam z nią utożsamiana. Zasiedzenie
w tym zawodzie powoduje stagnację, brak
rozwoju. Z perspektywy wiem, że obie decyzje o odejściu z serialu i Teatru Współczesnego, były właściwym krokiem. Zaczęłam
grać role, na które nie miałam wcześniej
szansy.

Teraz aktorstwo schodzi na plan dalszy,
chce Pani rozwijać własny biznes.

Wspomniałam już, że teraz mieszkam
w Łodzi, tu mam rodzinę i nie mogę stale żyć w drodze. Z aktorstwem się nie żegnam, tylko nieco ograniczam swoją aktywność. Nadal gram w „Przyjaciółkach”
i spektakle w teatrach, tylko już nie tak
intensywnie, jak kiedyś. W Łodzi, przy
Piotrkowskiej 217, wspólnie z Joasią Osydą,
koleżanką po fachu, otwieram sklep z artykułami dziecięcymi. Będzie się nazywał
Esy Floresy. Będą tam też organizowane
warsztaty dla rodziców, targ afrykański,
akcje charytatywne czy wspólne czytanie
bajek. Zamierzam w nim spędzać dużo czasu. Kiedyś wyobraziłam sobie, że idę na 11
do pracy w swoim sklepie, siadam, a moja
Zosia bawi się obok. Już niebawem stanie
się to rzeczywistością. Czy to nie wspaniałe? Sklep otwieram w październiku. Te-
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raz wszystkiego sama doglądam i jestem
tak poddenerwowana, że nawet nie mam
ochoty na jedzenie.

To niemożliwe, ponoć dzień bez jedzenia,
to dla Pani dzień stracony.

Kładę bardzo duży nacisk na zdrowe odżywianie i kocham jeść! Jedzenie jest jedną
z najlepszych rzeczy jaka została nam dana.
Dużo gotuję i bardzo lubię to robić. Zwracam uwagę na jakość jedzenia, a szczególnie na to, co je moje dziecko. Uważam, że
to jest nasz obowiązek być coraz bardziej
świadomym i stosować odpowiednią dietę.
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak złe odżywianie szkodzi i zatruwa organizm. Nie
jestem jakaś ortodoksyjną wegetarianką
– jem mięso, ale sporadycznie, ze względu
na to, co ono zawiera. Nie chcę świadomie
fundować sobie raka. Dziecku podaję mięso
rzadko i najchętniej takie przywiezione ze
wsi przez moją mamę. Zosia na szczęście
uwielbia warzywa, które mają dużo wartości odżywczych.

Jaką mamą Pani jest?

Trochę szaloną, uwielbiam się wygłupiać
z moim dzieckiem, każdy poranek zaczynamy tańcem. Staram się dawać dużo czułości
mojemu dziecku. Zosia jest zacałowana i wytulona (śmiech). Taka bliskość w pierwszych
latach buduje dziecko na całe życie, daje mu
pewność siebie, zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Chciałabym zbudować w swoim
dziecku przeświadczenie, że jest wartościową osobą, bez względu na to, jak będzie
wyglądała i co osiągnie. Oczywiście nie chcę
wpuścić jej w próżność. Nie kupuję jej zabawek w nadmiarze, nie stroję, nie wychowuję na księżniczkę. Staram się ją otworzyć na
świat, nauczyć tolerancji i otwartości.

A co lubi Pani w sobie najbardziej?

Lubię w sobie to, że mnie ten zawód nie
zmienił, że nie traktuję ludzi z góry. Lubię
swoją wrażliwość, która czasem mi w życiu
pomaga, a czasem przeszkadza. Lubię swoją
emocjonalność, choć kiedyś mnie wykańczała. Lubię to, że jestem dobrym przyjacielem,
i potrafię skupić wokół siebie fajnych ludzi.

Proszę określić siebie w kilku słowach.

Szczęśliwa, emocjonalna, trochę nerwus
i raptus. Radosna i bezpośrednia.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia
w biznesie

fot. Joanna Jaros

pełnych uprawnień. Środowisko artystów
jest dość hermetyczne. Teraz zupełnie nie
mam już z tym problemu, gram od kilkunastu lat, w serialach, dobrych warszawskich teatrach i nikt nie sprawdza mi pieczątki na dyplomie. Nigdy nie zdawałam
do innych szkół aktorskich, to był mój
świadomy wybór. Do Teatru Współczesnego trafiłam jak miałam 22 lata, długo byłam najmłodsza w zespole, odeszłam jak
miałam 27 lat.

spotkania

Taka już
jestem, zawód
aktorki, to nie
jest spełnienie
wielkich
marzeń. To taka
droga przez
życie, którą
wybrałam
trochę przez
przypadek
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żyj eko
Jak żyć w stylu „eko”?

C

Bycie eko staje się ważne w naszym życiu. Ludzie coraz częściej
zauważają potrzebę dbania o siebie i swoje otoczenie.

Coraz bardziej rośnie świadomość tego, że nie możemy
zbyt nonszalancko traktować środowiska, w którym żyjemy, bo przez to zaniedbujemy swoje zdrowie i zdrowie
najbliższych. Więcej ruchu, więcej zdrowej żywności,
więcej odpowiedzialności za przyszłość świata, to już nie
są puste hasła. Ekologia i styl eko coraz szybciej i zachłanniej wkracza w nasze życie.
Polskie doświadczenia w ekologii są niewielkie, orientacja na ekologiczny styl życia pojawiła się dopiero pod koniec
lat 90. ubiegłego wieku, kiedy uporaliśmy się z procesem
transformacji ustrojowej. Można powiedzieć, że w Polsce
dorasta dopiero pierwsze pokolenie, które stylu eko i ekologii nie traktuje marginalnie jako ciekawostkę, modę czy
ekstrawagancję lecz jako cywilizacyjną konieczność. I wcale nie chodzi o to, żeby przykuwać się łańcuchem do drzewa, protestować przeciwko budowie elektrowni na węgiel
czy trasie szybkiego ruchu. Nic bardziej mylnego! Ta, tak
zwana hard-ekologia jest ważna, ale ważniejsze są drobne
zmiany naszych przyzwyczajeń. Zmiana świadomości ze
standardowej na ekologiczną zaczyna się od nas samych,
bo przecież nie zmienimy świata, jeżeli nie zmienimy siebie. Naukowcy zauważyli, że gdyby Europejczycy wyłączali

20

swoje sprzęty (komputery, telewizory, ładowarki do telefonów itp.), zamiast zostawiać je w trybie uśpienia, można
byłoby zamknąć 6 elektrowni atomowych! I właśnie o takie
drobiazgi chodzi.

Eko, czyli koniec z lenistwem
i bezmyślnością

Ekologia, to dwa greckie słowa: oikos – dom i logos – nauka. Dodane do siebie stworzyły pojęcie, które rozumieją
dziś wszyscy, ale które będzie puste dotąd, dokąd my sami
nie zapełnimy je treścią. Jak? A choćby tak, że spróbujemy
żyć prostym, zdrowym życiem w zgodzie z naturą i przestaniemy niszczyć naszą planetę. Czy tak się da? Pewnie,
trzeba tylko skończyć z lenistwem, bezmyślnością i niczym nieuzasadnioną nieświadomością.

Bez mięsa da się żyć

Da się zauważyć, że w ostatnim czasie nasza wiedza ekologiczna znacznie się poszerzyła. Wpływa na to wiele czynników, jak choćby moda na ekologiczne jedzenie – każdy
z nas znajdzie wokół siebie osobę, która próbuje albo już
zrezygnowała z jedzenia mięsa. Z przeprowadzonych ba-
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Celebryci lubią naturę

dań wynika, że już 2 procent Polaków nie je mięsa a 11
procent rozważa rezygnację z niego. Przeważają kobiety.
Powody są różne – aż 45 procent rezygnuje z pobudek moralnych, 31 procent nie lubi smaku mięsa, a 20 procent z powodów zdrowotnych. Na całym świecie jest już prawie pół
miliarda osób, które nie jedzą mięsa! Te liczby wciąż rosną.
Rezygnujemy z mięsa, bo wegetariańska dieta zapewnia
ochronę przed licznymi chorobami. Zresztą, oddajmy głos
naukowcom. Profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu
Żywności i Żywienia jest przekonany, że ryzyko zachorowania na wiele różnych chorób, w tym na raka, zależy od
naszego stylu życia i żywienia. Wysokie spożycie tłuszczów
nasyconych, zawartych w wieprzowinie, wołowinie, maśle,
żółtym serze i wielu innych produktach odzwierzęcych
oraz cukry proste występujące jako składniki m.in. cukru
buraczanego, laktozy, skrobi, soków owocowych, miodu aż
w 30-70 procentach odpowiadają za powstawanie nowotworów! Wniosek sam się narzuca – zrezygnujmy z takiego
jedzenia, zastąpmy je warzywami, a będziemy zdrowsi.

Żyć w zgodzie z naturą, to nie tylko sposób na życie,
to także moda, która dopadła wielu celebrytów.
Weźmy Joannę Krupę. Nie przebiera w środkach walcząc o prawa
zwierząt. Ta stała bywalczyni hollywoodzkich imprez, regularnie krytykuje inne gwiazdy za noszenie naturalnych futer, piętnuje znęcanie się
nad zwierzętami i zachęca do adopcji psów ze schronisk. W swojej
proekologicznej działalności jest bezkompromisowa i idzie na całość,
wykorzystując do obrony zwierząt to, co ma najcenniejszego – swoje ciało. Przykład choćby z ostatnich tygodni, gdy wraz z działaczmi
PETA (People Eating Tasty Animals), 38-letnia modelka rozebrała się
i w tygrysim makijażu protestowała w obronie praw zwierząt.
Przeciwko noszeniu futer z zabitych zwierząt protestuje też Agata Buzek. Mówi o tym głośno w wywiadach i wspiera wiele organizacji
proekologicznych. Sama ma dwa psy, które przygarnęła ze schroniska. W jednym z wywiadów mówiła: – Uważam, że futra są czymś
obrzydliwym i odrażającym. Uważam, że są nam absolutnie zbędne,
bo możemy się ciepło ubrać bez nich. Nie wydaje mi się, żeby dało
się godzić jakąkolwiek wrażliwość na świat z tym, że ma się na sobie
futro.
Gwiazdy światowego formatu też nie pozostają w tyle w sprawach
ekologii. Natalie Portman regularnie zachęca do wspierania środowiska i sama daje przykład, jak można to robić. Wymyśliła wegańskie buty, które miały stać się ekohitem. Propaguje używanie energooszczędnych żarówek, angażowała się w ochronę goryli w Rwandzie.
Jeszcze dalej poszedł Sting. Ten brytyjski muzyk od lat łączy koncerty z działalnością ekologiczną. Założył fundację, która walczy
o amazońskie lasy i wspiera ją funduszami, które pozyskuje podczas
koncertów charytatywnych. Muzyk organizuje specjalne trasy koncertowe, które nie tylko wspierają fundację finansowo ale nagłaśniają
problemy związane z dewastacją przyrody. Koncerty, które są wielkimi
wydarzeniami artystycznymi przyniosły fundacji wielkie dochody.

Dookoła nas, jak grzyby po deszczu, wyrastają wiatraki, które
produkują tzw. ekologiczną energię albo energię odnawialną.
Coraz częściej na dachach nowo budowanych domów można zauważyć panele słoneczne, dzięki którym można zimą
ogrzać dom i przez cały rok mieć w kranie ciepłą wodę. I nie
chodzi przy tym wcale o to, że dzięki takiej energii oddalamy katastrofę, którą może wywołać zmiana klimatu. Energia
produkowana przez wiatraki i panele słoneczne nie zatruwa
nas dwutlenkiem węgla, tlenkiem siarki i azotu.
Takich „zielonych technologii” jest coraz więcej – ekologiczne samochody z silnikami hybrydowymi czy recykling, dzięki któremu efektywniej korzystamy z surowców
naturalnych, to tylko nieliczne przykłady na to, jak należy
postępować, żeby żyło się nam lepiej, zdrowiej i dłużej.

Slow food, slow life czyli powoli,
ale dobrze

W 1986 roku, we Włoszech narodził się „slow life” – nowa
filozofia życia. Właśnie wtedy Carlo Petrini, włoski restaurator zaproponował alternatywę dla fest foodów,
które „produkują” grubasów i zaczął podawać w swoim
barze tradycyjne, zdrowe posiłki, które spożywano bez
pośpiechu, wspólnie z rodziną i przyjaciółmi. Po nim
coraz więcej restauracji zaczęło proponować swoim gościom zdrowe jedzenia, a tym samym wspierać lokalnych
producentów zdrowej żywności i ekologiczne gospodarstwa. Tak narodził się międzynarodowy ruch „slow food”,
od którego wywodzi się filozofia „slow life” – co oznacza
życie zdrowsze, bez pośpiechu i w harmonii z naturą.
Każdy dzień przynosi dowody na to, że można próbować naprawić świat. Wystarczy odrobina chęci i otwarcia
na zmianę. I nawet jeśli świata nie uda się naprawić całkowicie, to możemy mieć pewność, że choć trochę będzie
się nam lepiej żyło.

l Michał Polakowski
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Fot. Paweł Łacheta

fot. Fotolia

Nie trujmy siebie samych

Sting

Inny wielki muzyk, Paul McCartney, który jest zagorzałym obrońcą
praw zwierząt, wegetarianinem, a także protestuje przeciwko wybijaniu fok, powiedział kiedyś: - Gdyby rzeźnie miały szklane ściany, wszyscy byliby wegetarianami. Dotknął w ten sposób problemu
bliskiego nam wszystkim – jak powinniśmy się odżywiać, żeby żyć
w zgodzie z naturą. Eks-Beatles jest zagorzałym przeciwnikiem spożywania mięsa. Wydał nawet książkę z przepisami na dania jarskie.
Jak widać po tych kilku przykładach bycie eko jest trendy. I nawet
gdyby było to tylko działanie poprawiające albo kreujące pozytywny wizerunek gwiazd, to i tak robią one doskonałą robotę dla natury.
Może ich fani, których mają miliony, pójdą za ich przykładem?
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O zmieniającym się rynku
produktów ekologicznych
i naturalnych, życiu w zgodzie
z naturą i nadchodzących
Targach NATURA FOOD
i beECO rozmawiamy
z Agatą Szczepaniak,
kierownikiem zespołu ds.
organizacji targów.

Moda na
naturę
LIFE IN. Łódzkie: Międzynarodowe Targi Żywności
Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD w tym roku
obchodzą swój jubileusz. To już dziesiąta edycja imprezy, zapewne będzie wyjątkowa? Czym zaskoczycie
wystawców i odwiedzających?

Agata Szczepaniak: Targi NATURA FOOD przez dziesięć
lat gościły ponad 100 tys. osób, miłośników zdrowego stylu
życia, smakoszy i poszukiwaczy nowych rozwiązań żywieniowych. To tu, łodzianie i nie tylko, co roku w październiku mogą zrobić zakupy w największym sklepie spożywczym, gdzie na półkach znajdą produkty tylko najwyższej
jakości – ekologiczne, naturalne i wytwarzane według
tradycyjnych receptur. Na wyjątkowość tych zakupów ma
niewątpliwie wpływ możliwość spotkania się z producentami, osobami, które z pasją i miłością wytwarzają zdrowe
i smaczne jedzenie. Również w tym roku nie zabraknie
tradycyjnych specjałów ze wszystkich zakątków Polski,
produktów z regionu łódzkiego (ponad 30 producentów
w ramach konkursu TYGIEL SMAKÓW) oraz różnorodnej
oferty organicznych wyrobów najwyższej jakości z kraju
i zagranicy. W tym roku każdy, kto zakupi bilet otrzyma
specjalny kupon rabatowy na zakupy u wybranych wystawców. Warto skorzystać z takiej okazji – kolejne spotkanie ze wszystkimi producentami dopiero za rok.
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Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jak przez te lata
zmieniła się branża, jak ocenia Pani jej rozwój?

Dziesięć lat temu, kiedy startowaliśmy z projektem NATURA FOOD – Dni Żywności Naturalnej – wśród wystawców
przeważali wytwórcy tradycyjnej i regionalnej żywności
prezentujący głównie wyroby zbożowe (mąki, pieczywo,
makarony, kasze), przetwory owocowe (dżemy, powidła,
konfitury i soki) oraz wędliny (szynki, kiełbasy). Niewielu
wystawców mogło pochwalić się certyfikowaną, ekologiczną żywnością. W tym roku prym wiodą producenci
z żywnością ekologiczną oraz naturalną, a także wytwórcy certyfikowanych kosmetyków i środków czystości czy
sprzętu AGD i naturalnych suplementów diety. Rynek
produktów ekologicznych w Polsce jest od kilku lat w fazie wzrostowej, sprzedaż certyfikowanej żywności, kosmetyków i środków czystości rośnie od 10 do 20 proc.
w skali roku. Ostatnie dziesięć lat dla ekobranży to ciągły
rozwój. Kiedy dekadę temu odbywała się pierwsza edycja
targów NATURA FOOD producentów żywności ekologicznej było niewielu, a na samych targach pojawiło się zaledwie kilka firm z produktami certyfikowanymi. Z roku na
rok udział sektora żywności certyfikowanej rósł. A dziś
jesteśmy na kilka dni przed jubileuszową edycją targów
NATURA FOOD i już teraz wiemy, że 80 proc. wystawców
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to producenci, przetwórcy, dystrybutorzy i hurtownicy
z produktami BIO.

Fot. Paweł Łacheta

Targom od sześciu lat towarzyszą Targi Ekologicznego
Stylu Życia beECO.

Tak. To atrakcyjna propozycja dla wszystkich, którzy chcą
dbać nie tylko o swoje zdrowie i wygląd, ale także o otaczające środowisko. Od kilku lat zauważamy wzrost zainteresowania naturalnymi i ekologicznymi kosmetykami
i środkami czystości. Branża produktów naturalnych, organicznych i ekologicznych rozwija się bardzo dynamicznie i coraz więcej firm pojawia się na polskim rynku. Śmiało mogę powiedzieć, że wręcz stało się modne stosowanie
naturalnych produktów, ale dużą rolę odgrywa również
aspekt zdrowotny i skład produktów. Kosmetyki naturalne i ekologiczne oparte głównie na naturalnych, roślinnych składnikach, mogą być stosowane praktycznie przez
wszystkich (dzieci i osoby dorosłe), a ich bezpieczeństwo
z uwagi na jakość poszczególnych składników jest wyższe
niż produktów opartych na chemicznych i syntetycznych
komponentach. Co roku swoje produkty ekologiczne i naturalne prezentuje coraz więcej firm, a i odwiedzających,
zainteresowanych tym asortymentem z roku na rok przybywa. Wynika to zarówno ze wzrostu świadomości konsumentów i ich potrzeb, jak również z poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

Dlaczego warto być na beECO?

Ponieważ jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie możemy
zapoznać się z bogatą i różnorodną ofertą produktów
kosmetycznych, środków czystości, akcesoriów codziennego użytku, czy naturalnych suplementów diety. Dodatkowym atutem wydarzenia są porady dietetyków, pokazy
makijażu kosmetykami mineralnymi oraz Forum Alergii,
podczas którego każdy, kto boryka się z problemem alergii pokarmowej, czy skórnej otrzyma dużą dawkę praktycznej wiedzy od ekspertów.

Jakie są obecnie najważniejsze trendy na rynku eko?
W jakim kierunku zmierza, z jakimi bolączkami musi
się zmierzyć?

Nie ulega wątpliwości, że rynek żywności ekologicznej i bioproduktów w Polsce ciągle się rozwija. Rosną
wskaźniki związane z konsumpcją ekoproduktów, a także zwiększa się liczba gospodarstw i przetwórców. Natomiast porównując spożycie produktów ekologicznych
w Polsce, które wynosi około 0,3 proc. i w krajach Europy
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Zachodniej, gdzie średnio jest to około 3 proc., można powiedzieć, że jesteśmy dopiero na początku drogi.
Myślę, że największą barierą dla polskich konsumentów jest cena produktów ekologicznych – są zdecydowanie droższe od konwencjonalnych i przeciętnej polskiej
rodziny po prostu na nie stać. Po drugie agresywny marketing producentów żywności konwencjonalnej, którzy
wszystkimi możliwymi kanałami przekonują odbiorców,
że kupują „zdrową żywność”. I po trzecie ograniczona
dostępność produktów eko – stosunkowo mało sklepów
i punktów sprzedaży żywności ekologicznej, szczególnie
tych oferujących świeże bioprodukty. No i oczywiście
świadomość konsumentów, którzy nie do końca wiedzą,
czym różni się żywność konwencjonalna od ekożywności i nie widzą powodu, dla którego mają płacić za dany
produkt więcej. Jednak coraz większy nacisk mediów
lifestylowych ukazujących zalety spożywania żywności
ekologicznej i naturalnej, która jest niczym innym jak
inwestycją w swoje zdrowie i otaczające nas środowisko,
zachęca konsumentów do poszukiwań tych „lepszych”
produktów. Dlatego chcąc kupować „zdrowsze” produkty coraz częściej szukamy lokalnych rolników i producentów. Coraz bardziej popularne stają się kooperatywy
spożywcze i cotygodniowe ekotargi. Można zauważyć,
że w przeciągu ostatnich trzech lat właściwie w każdym
z większych miast zaczął funkcjonować targ, na który co
tydzień produkty przywożą okoliczni producenci.

Ilu wystawców i odwiedzających się spodziewacie?

Wystawców będzie ponad 300, a odwiedzających spodziewamy się około 12 000 z całej Polski i nie tylko. Ale
może miło nas zaskoczą miłośnicy zdrowego stylu życia
i przybędzie ich do Łodzi znacznie więcej. ZAPRASZAMY.

Podczas targów spotkać można znane osoby, promujące zdrową żywność. Kogo zobaczymy w tym roku?

Tegoroczna edycja targów zapowiada się niezwykle interesująco, a urozmaica ją nasi goście specjalni, którzy przeprowadzać będą spotkania, pokazy czy konsultacje. Wśród
nich m.in. dr Danuta Myłek – specjalista w dziedzinie alergologii i dermatologii, Agnieszka Piskała – dietetyk, Davina
Reeves Ciara – Miss Nowego Jorku i Ireneusz Ciara – kucharz-terapeuta, Katarzyna Jankowska – autorka książek
kucharskich dla alergików czy Urszula Rzepczak – korespondentka Polsatu i miłośniczka włoskich oliw.

l Rozmawiała Beata Sakowska
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Bio, eko, fit…
Jak kupować żywność
ekologiczną?

K

Konsumenci zaczynają rozumieć, że od ich diety i codziennych wyborów w supermarkecie zależy ich zdrowie. Coraz
więcej osób stara się kupować ekologiczne produkty, jednak nie jest łatwo odnaleźć się w ich nazewnictwie. Zgodnie z obowiązującymi na terenie całej Unii Europejskiej
regulacjami określenia: eko (ekologiczny), organiczny i bio
(biologiczny) odnoszą się do produktów, które powstają dokładnie w tym samym systemie jakości. W praktyce
oznacza to, że produkty z etykietą eko nie będą gorsze od
tych oznaczonych jako bio lub organic i odwrotnie. Każdy z nich musi posiadać taki sam certyfikat jakości – na
ich opakowaniu należy szukać logo żywności ekologicznej
(tzw. euroliścia). Różnorodność w nazewnictwie wynika
po porostu z nomenklatury w różnych językach: w jednych dominuje słowo organic, w innych eko albo bio. Bio
nie oznacza, że to żywność nieco mniej ekologiczna niż organiczna, a organiczna nieco bardziej niż ekologiczna. Te
określenia są równoważne.
Uważać należy natomiast na produkty oznaczone
jako „zdrowa żywność”, ponieważ zwykle jest to po prostu chwyt marketingowy. Każdy może tak oznaczyć swój
produkt, nie regulują tego żadne przepisy. Inna kwestia to
żywność fit i light, w której wręcz nie należy spodziewać
się zdrowego składu i wartości odżywczych. Tego typu
produkty nawet jeśli faktycznie są mniej kaloryczne, za-
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wierają znacznie więcej konserwantów i szkodliwych dla
zdrowia zamienników cukru.
Nie da się ukryć, że żywność ekologiczna jest nawet
kilkukrotnie droższa od tej produkowanej masowo. Różnice w cenie kształtują się od 10 do ponad 100 procent
w zależności od poszczególnych kategorii. – Na wyższą
cenę produktów eko składa się wiele czynników. Przede
wszystkim zależy to od aspektów produkcyjnych, na przykład ekologiczna hodowla kurczaka trwa od trzech do
pięciu razy dłużej niż w przypadku intensywnego chowu
– mówi Karol Przybylak, redaktor naczelny Biokurier.pl.
– Do tego dochodzą kwestie logistyczne: produkcje ekologiczne są mniejsze, a więc koszty dystrybucji są wyższe niż
w przypadku dystrybucji na dużą skalę. W sklepach eko jest
też mniej produktów w porównaniu do zwykłego sklepu,
więc nie płaci się jedynie za „zielony listek” – dodaje.
Czy warto więc płacić aż tyle za ekologiczną żywność?
Owoce i warzywa ekologiczne nie wyglądają bynajmniej
jak z obrazka, rosną mniejsze, nie mają idealnych kształtów
i kolorów. Zawierają jednak więcej antyrakowych przeciwutleniaczy, błonnika, minerałów i witamin. Śmiało można
więc stwierdzić, że ich walory smakowe i zdrowotne przewyższają te jedynie wizualne braki.

l Aleksandra Żabowska

Fot. Fotolia

W sklepach możemy znaleźć coraz więcej produktów oznaczonych
jako bio, eko lub organic. Czym się różnią, jak sprawdzać etykiety i czy
„zdrowa żywność” naprawdę jest zdrowa?
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Targowy niezbędnik
Targi NATURA FOOD i beECO są największym wydarzeniem
branży ekoproduktów w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej. Ich
celem jest propagowanie bioproduktów, ekożywności oraz produktów
naturalnych. W dniach 13-15 października 2017 w Łodzi odbędzie się
jubileuszowa X edycja Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej
i Naturalnej NATURA FOOD oraz VI Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO.

P

Tematyczne strefy

Przestrzeń wystawiennicza Targów NATURA FOOD i beECO zostanie podzielona
na strefy tematyczne. Każdej strefie przydzielony jest odpowiedni kolor: niebieski
– strefa beECO, zielony – strefa produktów
spożywczych certyfikowanych, żółty – strefa produktów spożywczych naturalnych,
czerwony – strefa produktów regionalnych.
Każdy, kto odwiedzi targi, otrzyma mapę
targową wraz z listą wystawców. Katalog
wystawców, który będzie dostępny na dwa
tygodnie przed imprezą, można też pobrać
ze strony www.naturafood.pl, www.beeco.
com.pl w formacie PDF.

Wydarzenia dodatkowe

Program wydarzeń dodatkowych jak co
roku jest bardzo rozbudowany zarówno
dla odwiedzających z branży, jak i konsumentów – miłośników stylu eko. Już po raz
kolejny odbędą się: Akademia Biokuriera
(14.10: „Jak ekosklepy mogą konkurować
z supermarketami?”) i BIObiznes Forum
(14-15.10) – cykle seminariów, szkoleń
i prezentacji dla producentów produktów
ekologicznych i naturalnych, właścicieli
i pracowników sklepów oraz restauratorów, a także Forum EKObranży (13.10) - poświęcone zagadnieniom handlu i sprzeda-
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ży w biznesie ekożywności i ekoproduktów.
Po raz drugi odbędzie się Forum Alergii
(15.10) podczas, którego dr Danuta Myłek
przybliży temat najlepszej diety dla alergika czy chorób autoimmunologicznych,
a była Miss Nowego Jorku opowie o swoim
doświadczeniu, jak naturalnymi sposobami oczyściła organizm i pozbyła się problemów z cerą. Po raz pierwszy w strefie
beECO pojawi się prototyp domu alergika.
Drugiego dnia targów odbędzie się 2.
Ogólnopolskie Spotkanie Blogerów Kulinarnych, w ramach którego nie zabraknie
smaku, koloru i kulinarnej twórczości. Program zapowiada się bardzo interesująco,
więcej szczegółów na stronie internetowej
(www.naturafood.pl, www.beeco.com.pl),
a także FB (https://www.facebook.com/NATURAFOOD/,
https://www.facebook.com/
targibeECO/ ).

Atrakcje

Nie zabraknie także atrakcji dla gości indywidualnych. Interesująco zapowiadają się
pokazy kulinarne (15.10) podczas, których
dowiemy się jak przyrządzić napoje roślinne. Będą pokazy makijażu, porady specjalistów i nieocenione spotkania z miłośnikami
ekologicznego stylu życia. Jeden z wystawców szykuje akcję rozdawania drzewek.
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W

Smacznie i zdrowo

Fot. www.oladutko.pl

Wyczarowała dotychczas ponad 1200 przepisów bez jajek, mleka, soi, kakao, selera, orzechów i miodu. W tym ponad 700 przepisów
dodatkowo bez glutenu i cukru. Swoją kuchnię opiera głównie na ekologicznych i naturalnych produktach. Propaguje zdrowy styl
życia i udowadnia, że pomimo ograniczeń
w diecie można jeść smacznie i zdrowo. Rozmawiamy z Katarzyną Jankowską, znaną
także jako MAG, autorką blogu https://mamaalergikagotuje.pl i książek z serii „Mama
Alergika Gotuje.”, która będzie gościem tegorocznych Targów NATURA FOOD i beEco.

Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice układając
dietę dla dzieci z alergią pokarmową?

Rodzice dzieci z alergią przede wszystkim powinni zacząć
od wizyty u dobrego dietetyka. Eliminując z diety uczulające produkty trzeba zamiennie wprowadzić inne, równie wartościowe, po to, aby nie dopuścić do niedoborów
w diecie dziecka.
Duża część rodziców nie ma odpowiedniej wiedzy
na temat właściwości zdrowotnych tego, co na co dzień
serwuje rodzinie, nie wie też gdzie szukać właściwych
zamienników. Dlatego w moich książkach z serii „Mama
Alergika Gotuje” umieściłam część merytoryczną dla rodziców, przygotowaną wspólnie z dietetykiem. Podpowiadam, gdzie szukać wapnia, żelaza, magnezu, cynku czy
potasu. Po jakie produkty sięgać eliminując z diety mleko
krowie, jajka, a także różne uczulające warzywa i owoce.
Jak bilansować posiłki oraz które cenne składniki odżywcze powinny znaleźć się w diecie dzieci. Informuję jak
odpowiednią dietą wzmocnić mięśnie, kości i odporność
dziecka. Racjonalne odżywianie, o to muszą zadbać rodzice wszystkich dzieci, nie tylko alergików.

Czy alergia pokarmowa u dzieci zawsze pojawia się po
pierwszym kontakcie z produktem?

Odpowiadając na to pytanie trzeba się już wdrożyć w cały
mechanizm powstawania reakcji alergicznych. Żeby zrozumieć choćby pobieżnie ten proces sięgałam do książek
prof. Macieja Kaczmarskiego oraz dr Danuty Myłek. Można
powiedzieć, że alergia pokarmowa to inaczej stan chorobowy organizmu wynikający z nieprawidłowej odpowiedzi
immunologicznej organizmu na spożywane pokarmy.
Układ odpornościowy alergika widzi wroga nie tylko
w jednostkach chorobowych, ale także w zwykłych cząstkach zawartych w powietrzu czy jedzeniu. Nazywamy je
alergenami. Gdy po raz pierwszy alergen dostanie się do
organizmu osoby z predyspozycją do alergii wówczas zaczynają działać limfocyty T. Uruchamiają one produkcję
swoistych przeciwciał IgE, które specjalizują się w rozpoznawaniu i niszczeniu wroga-alergenu. Po zniszczeniu

26

intruza, niewielka ilość przeciwciał IgE pozostaje we krwi
na stałe, na wypadek gdyby identyczny wróg znów zaatakował organizm. Przy pierwszym kontakcie z alergenem
zwykle nie odczuwa się reakcji uczuleniowych. Dopiero
kolejna, nawet niewielka dawka alergenu uruchamia cały
proces reakcji alergicznych. Alergeny łączą się z przeciwciałami IgE i zaczynają toczyć bitwę. W konsekwencji
uwalniają się w organizmie substancje o działaniu prozapalnym. Pojawiają się różne dolegliwości takie jak swędzenie skóry, łzawienie oczu, wodnisty wyciek z nosa, kichanie, nudności, biegunki, bóle głowy czy mięśni, a nawet
zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny.

Czy dieta eliminacyjna jest jedynym rozwiązaniem dla
alergików czy też istnieją sposoby, aby uodpornić się
na alergeny pokarmowe?

Eliminacja uczulających produktów to pierwszy krok
w kierunku leczenia alergii pokarmowej. Wykluczenie
z diety szkodliwych i źle tolerowanych produktów likwiduje przyczynę reakcji alergicznych i pozwala wyciszyć
stan zapalny wywołany alergenem.
Drugim krokiem według mnie jest zadbanie o stan
jelit, co wiąże się z ich regeneracją, uszczelnieniem i poprawą jakości flory bakteryjnej. Zdrowe jelita to większa
tolerancja na przyjmowane pokarmy. W przypadku alergenów wziewnych stosuje się często odczulanie w postaci
odpowiednio dobranych dawek szczepionek. Przyjmując
je regularnie wiele osób odczuwa zmniejszenie objawów
alergicznych na pokarmy i alergeny wziewne. Odczulanie
pyłkiem brzozy poprawia tolerancję na jabłka, a odczulanie pyłkiem bylicy np. na seler.
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„Mama Alergika Gotuje.
Z Dziećmi. Dania na jesień
i zimę” to druga część serii
poradników z przepisami
na potrawy, które warto
przygotować razem
z dziećmi. Książka jest pełna
pięknych zdjęć, kolorowych,
ręcznie wykonanych
ilustracji, zabawnych wierszy,
ciekawostek i wiedzy na
temat zdrowego odżywiania.
Zawiera 86 różnorodnych
przepisów, które powstały
na bazie warzyw i owoców
dostępnych w Polsce w okresie jesienno-zimowym. Żadne z dań
nie zawiera mleka, jajek, soi, orzechów, kakao, selera, miodu
i zwykłego cukru. Wszystkie są wegańskie i bezglutenowe.
Przepisy zostały podzielone na działy: Podstawowe, Śniadania,
Obiady-kolacje, Desery, Dodatki. Nowością jest dział Zdrowa
apteczka, który zawiera 10 prostych receptur na dania, dzięki
którym w naturalny sposób zadbamy o zdrowie.
Z książki mogą korzystać wszyscy, nie tylko alergicy. To
odpowiednia pozycja dla wegan, wegetarian, osób na diecie
bezglutenowej i miłośników zdrowego odżywiania.

Pomysł na magiczne śniadanie

Czym pachnie
zdrowie, czyli
ekologiczne
środki
czyszczące
Alergie, zmiany skórne i problemy
z oddychaniem, to tylko niektóre
ze skutków ubocznych stosowania
inwazyjnej chemii w naszym
otoczeniu. Czy błahy, codzienny
obowiązek sprzątania w domu,
rzeczywiście może zagrażać
naszemu zdrowiu?
Próbując przeciwdziałać alergiom i innym niepożądanym skutkom domowej higieny, coraz więcej
osób decyduje się na odejście od tradycyjnych środków czystości, na rzecz tych naturalnych.
– Bazą takich produktów w ponad 90 proc. są
naturalne surowce, które na przykład nie zmywają
tak bardzo, jak konwencjonalne płyny warstwy lipidowej skóry, a poprzez to nie odsłaniają jej na czynniki zewnętrzne i nie wysuszają. Takie produkty są
znacznie łagodniejsze. Nie zwierają uznawanych za
szkodliwe SLS, SLES, PEG, forsofartnów, barwników
i sztucznych zapachów. Takie środki czystości nie
powodują, ani nie nasilają alergii, przez co mogą
śmiało być wykorzystywane przez osoby z objawami skórnymi lub chore na astmę. Zwykle dodatkowo wspierają skórę np. odżywiają ją i chronią – tłumaczy Paweł Poloch, z drogerii ekologicznej Better
Land. – Ponadto, co jest bardzo ważne, nie zawierają sztucznych zapachów wytwarzanych syntetycznie na bazie ropy naftowej. Istotne jest również to,
że naturalne produkty do czyszczenia nie wpływają
negatywnie na żywe organizmy w wodzie, kiedy
trafiają do oczyszczalni ścieków lub szamba.
Niektórzy idą o krok dalej i stosują najbardziej
ekologiczny sposób dbania o czystość w otoczeniu,
oparty na podstawowych produktach znajdujących
się w każdej kuchni. Ocet i soda do umycia łazienki,
sok z cytryny do tłustych plam, a ocet ziołowy do
kafelków na podłodze. Internet usiany jest poradami jak w prosty i tani sposób pozbyć się chemii ze
swojego domu. Dlaczego nie sprawdzić samemu?

l Alicja Minich
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Biznes to jest to, co mnie
pociąga. Ekscytuje mnie
zarządzanie, wywieranie
wpływu na ruchy
finansowe, strategia
biznesu. Jeśli natomiast
chodzi o koszykówkę, to
po zakończeniu kariery
na pewno mnie w niej
nie będzie. Nie chcę być
agentem, trenerem,
generalnym menedżerem
zespołu, prezesem, to mnie
kompletnie nie interesuje –
mówi Marcin Gortat
w rozmowie z Markiem
Kondraciukiem.

Zrezygnuję
z koszykówki,
wolę biznes
i politykę
28
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LIFE IN. Łódzkie: Powiedziałeś mi kiedyś, że
biznes to jest druga dziedzina po koszykówce, która Cię najbardziej „kręci”. Czy w wieku
33 lat przymierzasz się już do roli, którą wybierzesz sobie po zakończeniu kariery?

Marcin Gortat: Biznes to na pewno! Już teraz
jestem zaangażowany na rynku nieruchomości, interesuję się gruntami i staram się tak inwestować, żeby stworzyć coś wartościowego.
Prowadzę interesy, które dzisiaj rozkręcam
licząc, że za jakiś czas będzie to większa inwestycja. Mam na przykład restauracje na Florydzie, a ostatnio pojawiła się propozycja wejścia
w różnego rodzaju hotele. Biznes to jest to, co
mnie pociąga. Ekscytuje mnie zarządzanie,
wywieranie wpływu na ruchy finansowe, strategia biznesu. Jeśli natomiast chodzi o koszykówkę, to po zakończeniu kariery na pewno
mnie w niej nie będzie. Nie chcę być agentem,
trenerem, generalnym menedżerem zespołu,
prezesem, to mnie kompletnie nie interesuje.
Może ewentualnie zostanę jakimś trenerem od
wyszkolenia indywidualnego, aby dla higieny
psychicznej popracować przez pewien czas
z którymś z utalentowanych graczy. Na pewno
jednak nigdy nie będę głównym trenerem zespołu. Nie czuję tego.

W Twoich wypowiedziach przewija się czasem słowo „polityka”…

… ale zauważ, że zwykle występuje obok słowa
„może” i znaku zapytania. Polityka to jest sfera, która wzbudza moją ciekawość. Chciałbym
zobaczyć, jak wygląda od środka, jak się w niej
funkcjonuje. Szczerze mówiąc to jednak nie
jestem do końca przekonany, że to jest coś dla
mnie, coś w co warto się zaangażować. Może
kiedyś?

Fot. Agata Serge

Myślę, że jesteś spełniony w koszykówce,
bo w Twoim sportowym życiorysie aż roi się
od sformułowań „pierwszy i jedyny Polak,
który…”. Czy nie uważasz, że Twoja kariera
mogła potoczyć się jeszcze lepiej, że w którymś momencie coś nie zadziałało?

Na pewno jestem bliżej końca niż początku kariery. Jak na zawodnika, który został wybrany
z numerem 57 w drafcie, to wszystko ułożyło
mi się bardzo dobrze. Przecież przygodę z wyczynową koszykówką zacząłem w wieku 17 lat
i nikt chyba nie spodziewał się, że w ogóle dostanę się do NBA. Dzisiaj jestem weteranem
z dziesięcioletnim doświadczeniem, weteranem, który nie tylko gra, ale gra na niezłym,
solidnym poziomie, w pierwszej piątce silnej
drużyny. Jestem bardzo zadowolony ze swojej
kariery, choć to przecież nie jej koniec. Mam
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jeszcze coś do zrobienia w koszykówce. Marzę,
żeby pograć trzy, może cztery lata na wysokim
poziomie i powalczyć o sukcesy.

Co Ci dała koszykówka oprócz statusu materialnego i satysfakcji płynącej z osiągnięć
sportowych?

Cieszę się, że nabrałem dużej wiedzy o ludziach, o relacjach międzyludzkich. Nabrałem
czegoś, co trudno zdefiniować, a co pomaga mi
w moich przedsięwzięciach w Ameryce i w Polsce, czy to fundacji, czy przy osiąganiu celów
biznesowych. Wiedzę i doświadczenie nabyłem między innymi z kontaktów z wieloma
znanymi osobami, biznesmenami, wybitnymi
sportowcami, celebrytami, właścicielami zespołów, z obcowania wśród nich. Dzięki basketowi jestem mądrzejszym człowiekiem, także
poza parkietem.

Gdybyś miał wskazać jedną cechę, która
w największym stopniu sprawiła, że wspiąłeś
się na koszykarskie wyżyny, to co by to było?

Upór. Zdecydowanie tak! Jestem człowiekiem
upartym. W życiu prywatnym upór często mnie
„niszczy”, ale w sporcie dał mi dużo. Upór, determinacja w dążeniu do celu, zdolność do
poświęceń, koncentracja na wybranym celu,
to mi bardzo pomogło. Te cechy przejąłem po
rodzicach. Jak wiesz oboje byli sportowcami,
mama Alicja siatkarką, tata Janusz bokserem
i oboje mają takie cechy. Im też uparta natura
często komplikowała losy, ale dała wiele w sporcie. W życiu codziennym jestem nieustępliwy,
czy to w relacjach z kobietą, czy z przyjaciółmi,
czy z rodziną, nawet w zwykłych dyskusjach
o jakimś wydarzeniu. Lubię postawić na swoim
i czasem z tego uporu rodzą się kłótnie. Często
jestem przekonany, że mam rację, bronię swojego stanowiska nawet, jeśli owocuje to nieporozumieniami. W tym sensie uparta natura mnie
niszczy. Na boisku nie odpuszczę, żadnemu
rywalowi, który zdobył punkty, zrobił mi jakąś
krzywdę. Jestem na to uczulony i nie daruję.
Taka upartość pomaga mi w koszykówce, ale
poza boiskiem… niekoniecznie.

Od dziesięciu lat obserwuję Cię podczas zajęć
na Marcin Gortat camp, a wcześniej oglądałem wiele treningów z drużyną kadetów ŁKS
nad którą objąłeś niegdyś patronat. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że Twoim powołaniem
jest praca z młodzieżą.

Praca z młodzieżą to jest na pewno ogromne
wyzwanie i mozolne, bardzo, ale to bardzo wyczerpujące zajęcie. Lubię pracę na campach, bo
czuję, że wiele rzeczy, które robię ze sfery pe-
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dagogicznej pomaga mi rozwinąć się. Mam nadzieję, że dzięki temu będę w przyszłości mógł
się spełnić jako ojciec, będę lepszym ojcem,
lepszym rodzicem i sprawię, że moje dziecko
będzie spędzać ciekawiej czas niż ja spędzałem
w dzieciństwie. Chcę nadal robić campy, bo widzę zapotrzebowanie na inicjatywy podobne
do mojej. W Polsce nie ma takiej pracy z młodzieżą, jaką sobie wyobrażam. Chętnie robię to
raz w roku, przez dwa tygodnie, ale na dłuższą
metę nigdy nie zostanę trenerem, który będzie
szkolił systematycznie młodych koszykarzy
i koszykarki przez ileś tam lat. Po prostu ja się
do pracy trenerskiej nie nadaję.
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Łodzianie cenią to, że identyfikujesz się z Łodzią, promujesz ją w świecie, manifestujesz
swoją miłość do rodzinnego miasta. Byłeś już
Łodzianinem Roku 2010, a niedawno otrzymałeś kolejne prestiżowe wyróżnienie. Czym
jest dla Ciebie tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Łodzi?

Na pewno jest to jedno z najbardziej cennych
wyróżnień, jakie kiedykolwiek dostałem i to
w rodzinnym mieście. Nie codziennie honoruje się sportowców takim wyróżnieniem. Znalazłem się w wąskim, prestiżowym gronie. Mam
taką refleksję: osiąganie wyników na boisku to
nie wszystko. Jest jeszcze sfera, w której trze-
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ba pokazać, że jest się nie tylko sportowcem,
czy biznesmenem, ale także patriotą, zwykłym
człowiekiem, mającym swoją rzeczywistość,
potrafiącym przekuć swój sukces finansowy
na życie codzienne. Myślę, że to mi wychodzi,
ludzie to dostrzegają. Staram się być łodzianinem, jak wielu i może ukoronowaniem mojej
postawy jest to wyróżnienie. W Stanach ten
dyplom będzie stał na honorowym, najbardziej
zaszczytnym miejscu w moim biurze. Łódź jest
jedynym miejscem do którego na pewno wrócę.
Tu się wychowałem i nigdy się Łodzi nie wyprę.
Na piersi mam wytatuowanego polskiego orła,
w biurze statuę wolności, ale mam też herb
Łodzi. Uwielbiam Łódź, chciałbym, żeby nadal
zmieniała się, tak dynamicznie jak zmienia się
w ostatnich latach. Chciałbym w przyszłości
mieć tu dużo inwestycji i nadal promować moje
miasto w świecie. Zależy mi na tym, żeby Łódź
była jednym z najlepszych, najbardziej znaczących miast w Polsce.

Fot. Krzysztof Żabski

Wystarczy spojrzeć w kalendarz meczów NBA
żeby stwierdzić, że żyjesz niezwykle intensywnie. Musi być jednak również czas na
relaks. Jak najczęściej wypoczywasz?

Czasem w wakacje połowię ryby, uwielbiam
skutery wodne, dobry film, książkę, kino, telewizję. Mnóstwo wolnego czasu poświęcam
jednak nie na odpoczynek, ale na sprawy organizacyjne wokół mojej fundacji MG13, wokół
moich interesów. Przedsięwzięcia, które robimy
trzeba kontrolować. Nie mam czasu na słodkie
lenistwo, na nic nie robienie, na to aby pospacerować po parku czy porzucać kamieniami
„kaczki” na stawie. Mój czas wolny jest także intensywny. Muszę selekcjonować spotkania, bo
nie jestem w stanie spotkać się z każdym. Zdarza się, że ktoś czeka na spotkanie rok i dłużej,
żeby coś ustalić, coś co potem mamy razem zrealizować. Niestety, zdarza się, że dla niektórych
nie udaje mi się znaleźć czasu.

A Twoje hobby: broń, samochody?

Od dziesięciu lat kolekcjonuję broń. Broń była,
jest i będzie w moim życiu, ale oczywiście schowana, zabezpieczona. Ubolewam, że mam coraz
mniej czasu, żeby iść na strzelnicę i poćwiczyć
oko. Mam też broń dla ochrony mojej rodziny
i siebie. Nigdy natomiast nie byłem pasjonatem
myślistwa, nie tylko dlatego, że nie mam czasu
na takie hobby. Strzelanie do zwierząt nie pociągało mnie, nie czuję w tym frajdy i tyle. Jeśli
chodzi o auta to mam ich siedem. Jestem ambasadorem Porsche, z którą to firmą łączą mnie
znakomite relacje. Mam najnowszy model porsche panamery, którym jeżdżę na co dzień. To
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jest piekielnie szybkie i piekielnie nowoczesne
auto. Jestem dumny, że mogę reprezentować
taką markę. Mam rolls-royce’a, dwa mercedesy, forda pick-up F-150, forda explorera. Mam
też… malucha, fiacika 126 p, rocznik 1990, którego ostatnio kupiłem. Jakoś się w nim mieszczę, a jakże. Ilekroć jednak do niego wsiadam,
wracają sentymenty, przeżywam chwile autentycznego wzruszenia i nostalgii. Miło posiedzieć
w maluszku!

Jesteś sportowcem medialnym, masz świetny
kontakt z dziennikarzami, ale czy są pytania,
na które nie lubisz odpowiadać?

Nie lubię, jak dziennikarze wypisują bzdury
o moim życiu prywatnym i na takie tematy nie
zamierzam rozmawiać. Czytam różne rzeczy
o mnie i o Alicji Bachledzie-Curuś, która jest
osobą neutralną w stosunku do innych. Często
czytam, że jakieś kredyty będziemy spłacali, że
będę coś dla niej robił, że gdzieś pojechaliśmy,
spędziliśmy czas, że Alicja ma jakieś problemy
ze swoim byłym partnerem i ojcem jej dziecka.
To są tak perfidnie i po chamsku wypisywane rzeczy, że nigdy nie będę o tym mówił. Jak
widzę artykuł, w którym są używane określenia „w otoczeniu koszykarza mówi się”, „osoba z otoczenia koszykarza powiedziała nam”,
„znajomy pary twierdzi”, „osoba przebywająca
w domu aktorki ujawniła”, to wiem, że jest to
jedna wielka bzdura i kłamstwo. Żadne z nas
nie daje wywiadów na nasz temat więc to, co się
o nas ukazuje jest często zmyślone. Sprawy prywatne to jest sfera zastrzeżona dla nas i będzie
niedostępna dla dziennikarzy. Nie odpowiadam
na pytania dotyczące spraw osobistych.
Marcin Gortat, ur. 17.02.1984 (tego samego dnia
co koszykarz wszech czasów Michael Jordan tylko
21 lat później) w Łodzi, ma 213 cm wzrostu i waży
115 kg. Wychowanek Startu, a później bramkarz
drużyny piłkarskiej ŁKS. Uprawiał też lekką atletykę,
a w skoku wzwyż zaliczał się do krajowej czołówki
juniorów młodszych. Koszykarski talent odkrył w nim
w 2001 trener ŁKS i nauczyciel wf w Technikum
Samochodowym nr 1 Zdzisław Proszczyński.
Koszykarskiego abecadła uczył Marcina natomiast
Konrad Skupień.
W 2002 Marcin Gortat wyjechał do Kolonii i grał
w Rhein Energie. Od 2008 w NBA. W latach 2008-2010
grał w Orlando Magic, 2010-2013 w Phoenix Suns i od
2013 występuje w Washington Wizzards.
Pierwszy i jedyny Polak, który w NBA: zagrał w playoff, uzyskał double-double (podwójną dwucyfrówkę),
rozpoczął mecz w pierwszej piątce, został graczem
tygodnia, wygrał ze swoją drużyną finał konferencji
i wystąpił w finale NBA.
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Na 100-lecie Polskiej
Niepodległości
łodzianin Piotr
Pustelnik,
zdobywca Korony
Himalajów, wyrusza
na kolejną bezkresną,
tym razem płaską
wyprawę – na Biegun
Południowy.

Pustelnik zszedł z gór
i… rusza przed siebie
LIFE IN. Łódzkie: Jerzy Kukuczka to beskidzki
góral, Krzysztof Wielicki też niedaleko miał
do Tatr, skąd u rodzonego łodzianina pomysł
na wysokogórską wspinaczkę? Wszak nawet
na łódzkich Stokach Pan się nie urodził…?

Piotr Pustelnik: Urodziłem się na Łagiewnickiej. Skąd pomysł… Powiem filozoficznie –
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życiem rządzi przypadek. Nie spodziewałem
się, że to tak będzie, ale od dzieciństwa nigdy
mnie nad morze, ani do płaskich terenów nie
ciągnęło. Ale wyjeżdżaliśmy z rodzicami do
Andrychowa w Beskidzie Małym i tam zrodziły się moje późniejsze fascynacje. To były
moje pierwsze wakacje i pierwsza góra, któ-
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ra Kocierz się nazywała. Tam – na Przełęczy
Kocierskiej – jest obecnie stok narciarski. I to
były takie moje pierwsze… koty za płoty. To
wywołało we mnie przypływ pierwszych feromonów i radości. Natomiast wszystko, co było
związane z piaskiem, z wydmami, szumiącym
morzem raczej wyprowadzało mnie z równowagi i dopiero w wieku, rzekłbym mocno jesiennym dojrzałem do tego, że mogę siedzieć
na plaży, wsłuchiwać się w morze i to mnie nie
nuży, a wręcz uspokaja. Taką przemianę przeszedłem, ale musiało minąć kilkadziesiąt lat.
Chociaż w dalszym ciągu, nawet jeżdżąc rowerem, wolę górki niż płaski teren…

Ale jest anegdota z Panem związana, że nie
ukończył Pan swojego pierwszego kursu
wspinaczki skałkowej, ponieważ instruktor
uznał, że nie nadaje się Pan do zdobywania
szczytów…

Fot. Paweł Łacheta

To nie anegdota, to fakt. Rzeczywiście nie ukończyłem i powinienem w kolejnym roku powtarzać ten kurs. Ale nie chciałem tracić czasu
i umówiłem się z kolegą, który miał już wszelkie
uprawnienia, że wyjedziemy w Tatry, powspinamy się po szlakach kursowych i w ten sposób
– trochę na skróty – zdobędę te uprawnienia.
Oczywiście nie było to takie „bezczelne”, bo rzeczywiście przez wiele miesięcy przykładałem
się do wspinaczki skalnej, na której wcześniej
mnie oblano. I już nie było wstydu, a kolega
czuł, że nie ma już do czynienia z totalnym leszczem…

W ciągu 20 lat – co roku, co dwa lata od 1990
do 2010 r. – zdobywał Pan kolejne z 14 ośmiotysięczników, tworzących Koronę Himalajów.
Wiele było chwil zwątpienia?

Każdy z nas jest tylko człowiekiem i miewa
chwile zwątpienia. Niezłomni są tylko na kartach książek. Ja te najgorsze momenty miałem
na ostatniej górze. Wcześniej nie miałem żadnych wątpliwości, że chcę skończyć tę Koronę.
Ale kiedy za drugim i trzecim razem nie udało się, bywało, że chciałem się wycofać. Nawet
publicznie mówiłem, że ja już z tej Annapurny
rezygnuję i przy trzynastu górach zostanę. Ale
gdzieś w środku tkwiła we mnie zadra, syndrom nieskończonego zadania. I po roku przerwy przekonałem się do tego, by spróbować
inaczej. Zresztą wtedy poznałem chyba najlepszych moich partnerów wspinaczkowych
– Leszka Morawskiego i Petera Hamora. Oni
mnie zmobilizowali, ja trochę się zmobilizowałem i próbowaliśmy – aż do skutku. Udało mi się
za piątym razem wejść, w bardzo sprzyjających
okolicznościach. Moja głowa była wtedy trochę
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czystsza, ponieważ dokładnie wiedziałem, że ta
wyprawa jest moją ostatnią na ośmiotysięcznik.
Była więc to optyka zero–jedynkowa. Poza tym
trzeba wspomnieć, że ja miałem już wtedy 59
lat, a – jak na alpinistę – jest to wiek mocno zaawansowany.

Najtragiczniejsze wspomnienie z tych dwudziestu lat…

Jest jedno jedyne, czyli wyprawa na Makalu
(2002 roku) i śmierć mojego kolegi, przyjaciela
Amerykanina Raymonda Davida Caughrona,
który zmarł, samotnie biwakując między obozem drugim, a obozem trzecim. W sytuacji, która wydawała się bardzo niegroźna: gdyż miejsce na biwak było w miarę przyzwoite, miał
cały sprzęt biwakowy, lecz w ogóle tego sprzętu
nie użył. Tak jak stał, tak usiadł i zamarzł. Do
dzisiaj nie wiemy, jaka była przyczyna takiego
zachowania. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Ja byłem kierownikiem tej wyprawy, ja
byłem odpowiedzialny za niego i to jest zadra,
która będzie tkwiła we mnie do końca życia, że
nie zrobiłem wszystkiego, żeby antycypować to
wydarzenie.

Udało się kiedykolwiek wyjaśnić przyczynę…?

Nie udało się, m.in. dlatego że – zresztą zgodnie
z wolą rodziny, która przyjechała – został pochowany tam, gdzie zginął; w górach, które były
jego drugim domem.

Takie wyprawy to poważna sprawa, ale bywają także anegdotyczne sytuacje?

O tak, bywają czasem tragiczne i śmieszne zarazem. Jedną z nich przeżyłem na K2 w 1996
roku, gdy nasz kolega po bardzo wysoko położonym biwaku strasznie osłabł i była obawa, że
nie doprowadzimy go żywego do obozu. Trzeba
mu było podać tlen, a ten tlen był właśnie w tym
obozie. Zszedłem więc i w obozie spotkałem kolegę – Rosjanina, który bardzo chciał nam pomóc… Skorzystałem więc z jego uprzejmości
i on poszedł z tym tlenem. Skąd mogłem wiedzieć, że Rosjanin założy naszemu włoskiemu
koledze maskę, tylko… nie odkręci tlenu. I ten
biedak jeszcze się przez wiele godzin męczył
schodząc – z maską na twarzy, z ciężką 3-kilogramową butlą, z której nic nie ubywało. Ostatkiem sił dotarł do obozu. Gdy zobaczyłem, że on
ma nieodkręcony tlen – zdrętwiałem. I – aby nie
wprowadzić go w jeszcze większy szok – odkręciłem butlę, a on – od razu – poczuł różnicę… Co
więcej, nawet następnego dnia, choć butla była
już pusta, on w tej masce i z butlą schodził, bo
efekt placebo wciąż działał.
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Podobne przygody też się zdarzały?

O nie! Bo gdyby mi się zbyt często trafiały, to
nikt nie chciałby się ze mną wspinać. Chociaż,
w czasie jednej z wypraw mieliśmy przypadek,
że nasz nepalski kucharz dostał ataku prostaty. W końcu trzeba było wezwać śmigłowiec.
Lekarz, który się nim zaopiekował, stwierdził,
że po raz pierwszy spotkał się z takim przypadkiem w górach wysokich.

Himalaista to niewątpliwie sportowiec,
a w przełożeniu na tradycyjną, sportową klasyfikację to pięcioboista, siedmio- czy może
dziesięcioboista?

Ja bym powiedział, że to jest raczej maratończyk ze sporą dawką umiejętności wspinaczkowych. Himalaista to ktoś, kto ma wydolność
maratończyka, a umiejętności alpinisty. Może
nie te z najwyższej półki, ale na pewno – z górnej. Musi umieć asekurować się, asekurować
partnera, zakładać stanowiska. A jednocześnie
musi to robić przy bardzo dużym niedoborze
tlenu i olbrzymim wydatku energetycznym,
czyli w takich warunkach, w jakich jesteśmy na
30 km maratonu, gdy zaczyna nas powoli odcinać od tego, co wokół. Krótko mówiąc, to taki
dobrze wspinający się maratończyk.

Sport, wspinaczka – to także kontuzje. Przytrafiały się Panu…?

Miałem tych kontuzji sporo. Na skałkach kiedyś sobie uszkodziłem łękotkę i trzeba było ją
operować. Miałem odmrożenie – kawałek palca
musieli mi amputować. Podczas wyprawy miałem atak pęcherzyka żółciowego i – po powrocie
– trzeba go było wyciąć. Poza tym miałem typowe kontuzje – zapalenie ścięgna Achillesa, wybicie barku, pękniecie paru żeber. Uzbierało się…

Ponoć dotarcie na szczyt – choć pod górkę –
zwykle jest łatwiejsze, niż powrót?

Jest zdecydowanie łatwiejsze. Po pierwsze –
dąży się do celu, czyli jest potężny imperatyw,
aby wejść na górę. I choć schodząc zużywa się
mniej energii, to tylko doświadczeni alpiniści
potrafią utrzymać poziom koncentracji, pozwalający uniknąć potknięć czy utraty równowagi.
Po prostu człowiek jest tak zbudowany, że łatwiej mu wejść niż zejść. Nota bene tak samo
jest z niedźwiedziem, przed którym lepiej uciekać w dół, bo w dół biegnie wolniej niż pod górę.

Dzielił Pan z powodzeniem wspinaczkową
pasję z pracą – jako doktor inżynierii chemicznej - na Politechnice Łódzkiej? Nie było
problemów?

Zawsze jest coś za coś. Gdybym nie uprawiał
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alpinizmu, być może zajmowałbym się nauką,
rozwijając się jako naukowiec. Może nawet
byłbym dziś profesorem. Ale dosyć szybko zorientowałem się, że nauka i alpinizm wymagają
poświęcenia, zaangażowania umysłu i skoncentrowania się. Ja nie potrafiłem tych dwóch
rzeczy ze sobą połączyć na odpowiednim, wysokim poziomie. Dlatego – po zrobieniu doktoratu – jeszcze przed wyprawami w góry wysokie
– próbowałem nawiązać do kariery naukowej,
wyjechałem na stypendium do Stanów Zjednoczonych. Ale już wtedy zrozumiałem, że albo
będę dobrym dydaktykiem i alpinistą, albo naukowcem. Wybrałem to pierwsze.

Dzielił Pan też swoją pasję z życiem rodzinnym – pogodzenie tego, to chyba jeszcze
większy problem?

To było rzeczywiście bardzo trudne, bo praca
to coś takiego, co można zostawić w czterech
ścianach. Poza tym, gdy nie zrobię habilitacji
i nie będę profesorem, to nie będę płakał z tego
powodu. Tymczasem to, że ominęło mnie kilka
ważnych wydarzeń w życiu moich synów, to
jednak jest nie do odrobienia. To jest cena, którą trzeba płacić za góry, które są mocno absorbujące. I traci na tym rodzina, i tracą rodzinne
relacje.

Jest strach o synów, którzy również się wspinają, czy też pewność, że ojciec ich dobrze
przygotował do życia alpinisty?

Byłem też dla nich nauczycielem, ale dość szybko postanowili – jak to się mówi – pójść na swoje. Zaczęli uprawiać ten rodzaj alpinizmu, który
im odpowiadał najbardziej. Ale strach, oczywiście, pozostanie mi do końca życia, bo nic mnie
zwalnia z obawy o życie i zdrowie dzieci. Tym
bardziej, że już niebezpieczną sytuację raz
przeżyłem, gdy Adam miał poważny wypadek
w 2011 roku i mało brakowało, a złamałby sobie kręgosłup i byłby kaleką na całe życie. Tych
chwil strachu, które wtedy przeżyliśmy, nie da
się tak szybko wymazać z pamięci.

Ostatni raz wspinał się Pan w 2012 roku na
Yukon, w Kanadzie. To było pożegnanie ze
szczytami, czy już wcześniej taka decyzja
zapadła?

Nie, nie – pożegnanie z wysokimi górami było
w 2011 roku., kiedy pojechałem drugi raz na
siedmiotysięcznik i tam definitywnie odechciało mi się wysokich gór. Natomiast Yukon to była
wycieczka przygotowująca do wypraw polarnych, bo to jest teren bardzo podbiegunowy,
z arktycznym klimatem i w kompletnym prawie
odosobnieniu. Chętnie bym tam wrócił, bo bar-
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dzo mi się podobało, m.in. poprzez brak cywilizacji. Tam jest to, co zawsze chciałem osiągnąć
– być w górach samemu.

Sam na sam ze Stwórcą…?

To wszystko zależy od poziomu mistyki, jaki odczuwamy. Wydaje mi się, że góry przybliżają do
takich stanów i ja nie kryję się z tym, że odwoływałem się do Boga w czasie swoich wypraw.
Natomiast jest to bardzo intymne i wewnętrzne.
Wolę to robić, niż o tym mówić.

Zszedł Pan z gór i rusza Pan, w grudniu,
przed siebie – na Biegun Południowy…

I tu właśnie Pana zaskoczę, bo… nie ruszam.
Musieliśmy planowaną wyprawę odłożyć na
rok z dwóch powodów. Pierwszy to ten, że
w tym roku liczba wypraw na Biegun Południowy doszła już do maksymalnej liczby, która jest
akceptowana przez Zarząd Antarktydy. Po drugie – podniosłem sobie poprzeczkę. Chcę zrobić
nową, jedyną – bo jeszcze nikt tego nie zrobił
– polską drogę na Biegun Południowy. Może
to zabrzmi nieco patetycznie, ale chciałem ten
wyczyn zadedykować Stuleciu Naszej Niepodległości.

Kto ruszy z Panem?

Jeszcze nie wiem, ale gdy ostatnio rozmawiałem
z Markiem Kamińskim jakoś się tak dziwnie
uśmiechał. Może ma ochotę ze mną pojechać…

Piotr Pustelnik:
Chcę zrobić
nową, jedyną
– bo jeszcze
nikt tego nie
zrobił – polską
drogę na Biegun
Południowy.
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Fot. Paweł Łacheta

Wszystko, co za Panem, znajdujemy w wydanej w połowie września książce „Ja, pustelnik. Autobiografia”. Pustelnik przez małe
„p”. To coś znaczy?

Bez wątpienia jest to książka o człowieku, który
coś w życiu poświęcił, by coś osiągnąć. To z jednej strony opowieść optymistyczna, a z drugiej
– pewne ostrzeżenie dla ludzi, którzy myślą, że
takie projekty i taki sposób życia uchodzi bezkarnie. Tymczasem to kosztuje bardzo dużo i ta
książka jest swoistym ostrzeżeniem – pamiętajcie, że jeżeli chcecie coś wielkiego osiągnąć, to
i coś wielkiego możecie stracić.
Ja nigdy nie miałem nadmiernie rozbudowanych cech osobowych, predysponujących
mnie do wielkich rzeczy. To, co zrobiłem, to jest
mój prywatny sukces, moja prywatna krucjata
do ośmiotysięczników, bez ambicji wejścia do
historii czy panteonu. Ja nawet powiedziałem
kiedyś – i to podtrzymuję – że jestem dla historii
polskiego alpinizmu… statystyką. To małe „p”
w tytule to potwierdza. Ja nigdy nie chciałem
być z wielkiej litery, zawsze z małej – no i jestem.

l Rozmawiał Marek Niedźwiecki
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Kwiaty – najlepszy sposób
na jesienną chandrę
Tworzy bukiety, dekoruje sale, kościoły, wypełnia kwiatami domy
i mieszkania, komponuje zielone miejsca w biurowcach. Rozmawiamy
z Moniką Strzelczyk łódzką florystką, która z kwiatami pracuje
już od kilkunastu lat i która tej pracy nie zamieniłaby na żadną inną.
LIFE IN. Łódzkie: Co to takiego florystyka?

Monika Strzelczyk: To sztuka tworzenia czegoś pięknego
z kwiatów.

Ale kwiaty i tak są piękne…

No pewnie, ale za pomocą pięknych kwiatów można wypełniać nie zawsze piękne przestrzenie, ocieplać je, podkreślić ich wyjątkowe elementy. Dobrze dobrane kwiaty mogą
podkreślić kobiecą i męską urodę, a czasami przykryć jej
niedostatek. Jedni tworzą obrazy, inni piękne rzeźby, a florystka układa kwiaty. Tworzy bukiety, dekoruje kwiatami
sale, kościoły. Przygotowuje dodatki z kwiatów pannie
i panu młodemu. Komponuje zielone miejsca w biurowcach, wypełnia kwiatami domy i mieszkania.

Jaką rolę odgrywają kwiaty w naszym życiu?

Kwiaty w domu są elementem dekoracyjnym. Lubimy je
mieć, bo wprowadzają do naszych czterech ścian nowe
kolory, potrafią podkreślić lub zmienić charakter wnętrza.
Mogą je ocieplić, ożywić, sprawić, że mieszkanie stanie się
bardziej romantyczne lub eleganckie.

Wydaje mi się, że kwiaty pozytywnie wpływają na nasze
samopoczucie, mam rację?

Oj tak, już samo patrzenie na kwiaty może poprawić humor
i odstresować. Do naszej kwiaciarni bardzo często przychodzą osoby, które nie kupują kwiatów, ale chcą wśród nich
pobyć. W większości są to kobiety. Po ciężkim dniu w pracy,
chcą choć przez chwilę popatrzyć na kwiaty i poczuć ich
zapach. To taki ich sposób na chandrę.

Czym różni się bukieciarstwo od florystyki?

Bukieciarstwo, to jest komponowanie prostych bukietów
i wiązanek. Tego można się nauczyć. Florystyka to sztuka. Żeby być florystą trzeba nie tylko umieć robić bukiety,
przede wszystkim należy mieć wyczucie i odrobinę talentu.
No i przez cały czas trzeba być na bieżąco z trendami, które
w tej sztuce obowiązują, bo dziś florystyka, to specyficzny
kwiatowy przemysł modowy. Trendy wyznaczają Holendrzy, którzy w Europie zdominowali rynek kwiatowy.
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Organizuje się specjalne pokazy, na których można zobaczyć co jest modne, jakie kolory kwiatów są na topie, jakie
nowe dodatki się pokazały. Musimy pamiętać, że wazony,
doniczki, naczynia, do których wkładamy kwiaty, to też
część florystyki. Szczególnie w ikebanie, japońskiej sztuce
układania kwiatów, ważną rolę pełnią naczynia. Tak samo
ważne są liście, łodygi i gałęzie. Poza tym florystyka zajmuje się ozdabianiem kapeluszy i strojów, robieniem biżuterii
z kwiatów. Z żywych kwiatów wychodzą cudowne naszyjniki, kolczyki i bransoletki.

Sama Pani decyduje o tym, jak ma wyglądać bukiet, czy
dostosowuje się do oczekiwań klienta?

Różnie z tym bywa. Nawet jeśli klient przychodzi z gotowym projektem, na przykład ze zdjęciem, i mówi „chcę to
mieć”, to nigdy nie jest tak, że odtworzę go w stu procentach. Nie ma możliwości, żeby zrobić dwa identyczne bukiety. Poza tym ja zawszę lubię dołożyć coś od siebie.

Najważniejsza jest rozmowa z klientem. Trzeba poznać
jego oczekiwania i to, z jakiej okazji ma być bukiet. Inny
będzie z okazji imienin dla kobiety, a inny dla mężczyzny.
Ważny jest wiek osoby obdarowywanej. Muszę wiedzieć
jakie kwiaty lubi ta osoba, a jakich nie. Mając jakiś wstępny obraz osoby, mogę sobie zacząć wyobrażać jaki bukiet
zrobię. Większości moich klientów jest jednak obojętne,
jak będzie wyglądał bukiet. Całkowicie zdają się na mnie.
Tak lubię najbardziej, bo wtedy mogę dać upust wyobraźni
i kreatywności, i stworzyć coś pięknego.

Tak wygląda proces na miejscu, w kwiaciarni. A jak jest
w przypadku, kiedy florysta jest potrzebny w trakcie
przygotowań do konkretnej uroczystości, na przykład
do ślubu?

W takim przypadku z klientami należy spotkać się nawet
kilkakrotnie, ustalić wszystkie szczegóły dużo wcześniej.
Jest to bardzo istotne, ponieważ każdy ma inne oczekiwania. W przypadku wiązanek ślubnych, panna młoda ma
zwykle jakiś pomysł na bukiet. Czasami bywa to zły pomysł, bo bukiet nie będzie pasował do niej.

Fot. Joanna Jaros

A skąd Pani wie, że nie będzie?

Wiem, bo zrobiłam takich bukietów setki. Wyobraźmy sobie, że szczupła, drobna dziewczyna, życzy sobie bukietu
z heliconii albo protei, bo to jej ulubione kwiaty. Ja wiem, że
nie będzie to wyglądało dobrze, bo to duże i ciężkie kwiaty.
Przecież taki bukiet zasłoni pannę młodą i zdominuje uroczystość, bo wszyscy będą patrzeć na bukiet, a nie na pannę
młodą.

I co wtedy?

Delikatna perswazja. Najczęściej działa. Dobrze jest też wiedzieć, jak będzie ubrana para młoda, jaką muchę i poszetkę
założy pan młody, w jakich butach wystąpi panna młoda.
Do tego dobieramy kwiaty, które później połączymy w bukiet. My jesteśmy właśnie od tego, żeby doradzić i zapropo-
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Fot. Joanna Jaros

Jak wygląda proces tworzenia bukietu na zamówienie?

nować, w naszej opinii, najlepsze rozwiązanie, jednak zawsze ostatnie słowo należy do klienta. Bywają też awaryjne
sytuacje – na przykład panna młoda przychodzi na chwilę
przed ceremonią, ponieważ zamówiona wcześniej wiązanka okazała się katastrofą. Zdarzyło się, że musiałam zrobić
wiązankę ślubną od ręki. W takich sytuacjach możliwości są
bardzo ograniczone.

Skąd wiadomo jakie kwiaty ze sobą łączyć? Chyba nie
wszystkie pasują do siebie.

Z małymi wyjątkami można łączyć ze sobą wszystkie kwiaty. Te wyjątki, to narcyzy, żonkile, hiacynty. One wydzielają
specyficzną substancję, co negatywnie wpływa na pozostałe kwiaty, które tracą świeżość i elegancję. Poza tym, można
zrobić wszystko to, co podpowie nam wyobraźnia. Powinno się też dobierać kwiaty pod względem trwałości. Jeżeli
weźmiemy goździk i połączymy go z różą, to trzeba mieć
świadomość, że róża zwiędnie znacznie szybciej od goździka, który jest bardzo żywotnym kwiatem.

Czy pamięta Pani zamówienie, które zaskoczyło Panią?

Nie miałam szokujących zamówień. Za to zawsze będę pamiętała zlecenie z 1999 roku. Z okazji przyjazdu ojca świętego Jana Pawła II, dekorowaliśmy ołtarz w Łowiczu. To był
dla mnie wielki zaszczyt.

Dziękuję za rozmowę.
l Rozmawiała Beata Sakowska
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Storczyki z Tajlandii, róże
z Etiopii, a tulipany
z Australii. Kupujemy
je w zimie, żeby
poczuć wiosnę.
Zmieniają
mieszkania i biura
w przytulne miejsca
do życia i pracy.
Poprawiają nastrój i są
sposobem na jesienną chandrą.

K

Kwiaty – jedni je kochają, inni mają na nie alergie, ale
tylko nieliczni znają ich rodowód i miejsce, skąd trafiają na nasze stoły i parapety. A skąd trafiają? To przybysze z całego świata, choć uczciwsza będzie odpowiedź,
że z giełdy kwiatowej. Nie tej zwyczajnej, z okolicy, lecz
z Amsterdamu. To właśnie w stolicy Holandii funkcjonuje
największa na świecie giełda kwiatów i to właśnie tam
kupuje się kwiaty do polskich kwiaciarni. Giełda zajmuje obszar równy stu stadionom piłkarskim, codziennie
przeprowadza się tutaj nawet do 40 tysięcy transakcji,
a z rąk do rąk przechodzi ponad 15 milionów kwiatów.
Równie ważnym miejscem, w którym handluje się dziś
kwiatami jest internet. Coraz więcej kwiatów trafiających
do polskich kwiaciarni, jest kupowanych bezpośrednio u producentów. Jednak zanim trafią do polskich wazonów, pokonuję samolotami, tirami, pociągami tysiące kilometrów.
Dostępne rośliny pochodzą z hodowli z całego świata. Z Kenii i Etiopii
trafiają do naszych wazonów róże.
Z Kolumbii i Ekwadoru przyjeżdżają
goździki. Storczyki z Tajlandii i Australii, a protee z RPA. Międzynarodowy handel kwiatami jest jednym
z fenomenów ostatnich 50 lat. W ciągu
półwiecza wartość tego rynku wzrosła
z 3 do 40 mld dolarów rocznie. No i jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma dostęp
do świeżych, egzotycznych kwiatów, niezależnie
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od pory roku. Konwalie w grudniu do ślubnego
bukietu? Dziś to już nie jest problem – kwiaciarnie mogą je ściągnąć z dowolnego
miejsca na świecie, gdzie akurat kwitną.
Problemem może być jedynie ich cena
– od 3 do 5 złotych za jedną gałązkę…
Dlaczego kwiaty muszą pokonywać tak duże odległości, zanim trafią
do nas? Bo to właśnie w „ciepłych
krajach” mają one wymarzone warunki. Ciepło, słońce, duża wilgotność
sprawiają, że tam kwiaty rosną same.
Ważny jest też aspekt ekonomiczny – tania siła robocza. Wielu producentów kwiatów przeniosło swoje hodowle do Afryki i Ameryki Południowej, właśnie z tego powodu. Opłaca się je
hodować z dala od Europy, a następnie przewieźć na giełdę, bo i tak będą tańsze od hodowanych w szklarniach.
Droga kwiatów do polskich kwiaciarni, a stąd do naszych wazonów nie jest „usłana różami”. Ścinane są z samego rana, gdy w powietrzu czuć jeszcze chłód nocy po
to, by zachować w roślinie wodę. Od razu przenoszone są
do chłodni. Po kilku godzinach łodygi roślin nasącza się
chlorem, który pozwala im zachować świeżość, pakuje się
do specjalnych tekturowych pojemników, a pudła ładuje
do samolotów transportowych. Po kilkunastu godzinach
kwiaty trafiają pod wskazany adres. Ciekawostką może
być fakt, że wszystkie kwiaty – z małymi wyjątkami – ścina się wtedy, gdy ich pąki jeszcze całkiem nie rozkwitły.
Statystyki informują, że na kwiaty przeznaczamy coraz więcej pieniędzy. Statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej w ciągu roku wydaje na nie około 100 euro. I choć
statystyczny Polak wydaje na kwiaty znacznie mniej, bo
około 20 euro rocznie, to jednak da się zauważyć,
że wskaźnik ten rośnie z roku na rok w miarę, jak rośnie zasobność naszych portfeli.
Chińskie przysłowie mówi: jeżeli
masz dwa miedziaki, za jeden kup miskę ryżu, a za drugi kwiat. Chińczycy już wieki temu uznali, że kwiaty
są nam potrzebne do życia na równi z jedzeniem. Żywność zaspakaja
głód i daje siłę do życia, kwiaty poprawiają nastrój i dodają życiu radości. I, jak pisze poeta Friedrich Rückert,
„gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna,
a gdzie jest wiosna – wszystko wkrótce zakwitnie.”

Fot. Joanna Jaros

Cały świat
w jednym bukiecie

Firma H. Skrzydlewska
ul. Dziewiarska 14
92-311 Łódź

tel.: 42 672 33 33
sekretariat: 42 672 30 25
fax: 42 672 30 25
e-mail: biuro@skrzydlewska.pl
www.skrzydlewska.pl
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Z dzieciństwa pamięta smak
zielonych, niedojrzałych jeszcze
mirabelek, maślanych ciastek dziadka
i nadziewaną kaczkę przygotowywaną
przez mamę. Gotowanie, które przez
lata było tylko jego pasją, stało się
teraz sposobem na życie. W życiu

Adama Kozaneckiego

wszystko zmieniło się po tym, jak
został finalistą 4. edycji MasterChefa
emitowanego w TVN.

Swobodnie i przyjaźnie,
z lekkością i uśmiechem

D

Do MasterChefa zgłosił się nikomu nic nie mówiąc. Rodzina
była raczej zdziwiona, nikt nie przypuszczałby, że mógłby
zgłosić się do programu telewizyjnego. Adamowi udało się
jednak przejść przez sito eliminacji. Na precasting przygotował duszoną wołowinę z grysikiem z czarnej rzepy. Wszystkim smakowało. Na casting bażanta, który do dziś jest jego
„dobrym duchem”. – Długo zastanawiałem się, co mam ugotować. Wszystkie potrawy wydawały mi się zbyt oczywiste,
kaczka, gołąb, odpadały. Postanowiłem przygotować bażanta, długo go szukałem, aż w końcu znalazłem u jednego
myśliwego i pojechałem na casting. Po czternastu godzinach
oczekiwania na drewnianej ławce, nadszedł czas na moją
kolej. Była godz. 22.45 wszedłem z daniem, przedstawiłem
się i powiedziałem, że chcę tutaj trochę wiosny podać na
talerzu. Jak zapytali, co przygotowałem, powiedziałem, że
bażanta, na to pani Magda Gessler powiedziała, że sam wyglądam jak ten bażant i tak już zostało. W trakcie Master-
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Chefa już wszyscy mówili do mnie bażancik. I został ze mną,
chyba już na stałe – wspomina Adam Kozanecki.
Zanim wziął udział w MasterChefie gotował jedynie
dla siebie i przyjaciół. Żadnych kursów, szkoleń, nie uczył
się też w szkole gastronomicznej. Trudno mu sobie nawet
przypomnieć moment, w którym polubił gotowanie. –
Mama zawsze w kuchni coś pitrasiła, jej młoda kapusta,
czy nadziewana kaczka całe życie smakują tak samo, to
naprawdę dobre potrawy. Tata dbał o domowy ogród,
w którym rosły wspaniałe warzywa i owoce, dziadek
piekł za to doskonałe maślane ciastka. Codzienne jedliśmy rodzinny obiad o stałej porze – 16.30. Kuchnia była
w domu otwarta – opowiada Adam.
Pamięta za to, jak starsza siostra dostała na komunię
książkę. Była kolorowa i pełna wspaniałych przepisów.
Wiedzieli, że muszą je wszystkie wypróbować. Choć
pierwsze ciasto upieczone w sylwestra, do udanych zali-

Fot. Paweł Łacheta
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czyć raczej nie można było, kolejne potrawy wychodziły
im całkiem nieźle. – Potem człowiek zaczął dorastać i potrzebował pokarmu, więc jak mamy nie było w domu, to
trzeba było samemu coś przyrządzić. Jednak takie prawdziwe samodzielne gotowanie zaczęło się na dobre, kiedy
wyprowadziłem się z rodzinnego domu w Uniejowie na
studia do Łodzi. Nigdy nie zabierałem z domu słoików,
brałem kawałek mięsa i warzywa, z których sam mogłem
przygotować sobie smaczne danie. Na dodatek mieszkałem z przyjaciółką Olą, która też lubiła gotować. Po barach nie chodziliśmy, bo po pierwsze nie było na to kasy,
taniej było samemu coś upichcić, a po drugie i może najważniejsze sprawiało nam to radość – mówi Adam.
I choć jak podkreśla gotowanie sprawiało mu tyle radości, po ukończeniu studiów najpierw pracował fizycznie, potem został nauczycielem wychowania przedszkolnego w prywatnej placówce. Robił furorę, bo był w Łodzi
jedynym mężczyzną pracującym w tym zawodzie w tamtym czasie. Przedszkole, w którym był, pękało w szwach.
Dodatkowo dzięki zdolnościom plastycznym, dorabiał sobie projektowaniem i urządzaniem wnętrz. Chciał studiować architekturę we Wrocławiu, ale życie potoczyło się
inaczej. Więc najpierw skończył kierunek pedagogiczny,
magisterkę obronił z europeistyki, a podyplomowo zrobił
kurs z architektury wnętrz oraz zarządzanie oświatą. Na
chwilę trafił też do miejskiej szkoły, jego etat nauczyciela
trwał tam krótko. Teraz robi, to co lubi najbardziej, gotuje i dzieli się swoją wiedzą podczas różnego rodzaju spotkań przy wspólnym gotowaniu. Lubi jeść wszystko, ceni
tradycyjne potrawy, które ubarwia nowymi smakami.
Wszystkich zachwyciła zupa melisowa – zupa warzywna
wzbogacona naparem z melisy zamiast bulionem.
Niebawem będziemy mogli go zobaczyć w Porcie Łódź,
gdzie wystąpi wspólnie z Klaudią Budny, koleżanką z MasterChefa. Wykorzystuje szansę jaką stworzył mu udział
w programie i zdobyta tam wiedza, nie tylko kulinarna.
Wydał własną książkę kucharską, a teraz przygotowuje
się do otwarcia miejsca, które sam stworzył od podstaw
– miejsca, w którym będzie gotował na żywo, prowadził
warsztaty, szkolenia, zamknięte imprezy okolicznościowe i nagrywał programy wideo. Swobodę, bo tak będzie
się nazywało to miejsce, remontuje sam. W październiku
zacznie działać. – Będzie tu swobodnie i przyjaźnie, z lekkością i uśmiechem. A tu pod ścianą stanie jeszcze pianino, które po latach wróci do naszej rodziny. To wspaniała
historia. Siostra po komunii dostała pianino, graliśmy na
nim oboje i bardzo to lubiliśmy, nasz dziadek kochał muzykę, ale nadszedł taki moment, że pianino zmieniło właściciela. Teraz po latach je kupuję od ludzi, którym zostało
sprzedane – wspomina Adam.
Jak mówi szczęście uśmiechnęło się do niego, nieco
przez przypadek. Swoją przyszłość widzi w jasnych barwach, bo w końcu robi to, co lubi najbardziej – gotuje dla
innych.

l Beata Sakowska
l fot. Paweł Łacheta, przepis Marta Piotrowska
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Sałatka śledziowa z orzechami włoskimi
i ziarnami kolendry.

l czas przygotowania: 30 minut
l ilość porcji: 4
250g śledzi matiasów z beczki
łyżka ziaren czarnego pieprzu
3 ziarna ziela angielskiego
100g uprażonych orzechów włoskich
1 czerwona cebula
zielone jabłko
sok z połówki cytryny
łyżka ziaren kolendry
olej z orzechów włoskich, opcjonalnie słonecznikowy
l Wymoczonego z soli śledzia, osuszonego, kroimy w kostkę,
łapiemy się za orzechy włoskie, łupiemy i rozkruszamy, nie za drobno,
prażymy na suchej patelni. Pozbawione nasion jabłko siekamy
również w kostkę, skrapiamy sokiem z cytryny, aby nie sczerniało.
Czerwoną cebulę kroimy w kostkę, pieprz czarny wraz z zielem
angielskim, ziarnami kolendry rozgniatamy delikatnie w moździerzu.
Wszystkie składniki lądują w misce, dodajemy 2 łyżki oleju
z orzechów włoskich, mieszamy, odstawiamy w zimne miejsce. Po
przegryzieniu taką sałatkę zajadamy w każdej wymarzonej chwili.

Warsztaty kulinarne
w Porcie Łódź
l 22 października w godz. 12-18
spotkanie z Adamem Kozaneckim
l 29 października w godz. 12-18
spotkanie z Klaudią Budny
l 5 listopada w godz. 12.30-16.30
Adam Kozanecki i Klaudia
Budny będą częstować wspólnie
przyrządzonymi na oczach
widzów potrawami
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Cuda się zdarzają,
trzeba w nie wierzyć
O tym, jak życie potrafi być nieobliczalne, przekonała się na własnej
skórze. 20 lat temu Tisa Żawrocka-Kwiatkowska
usłyszała, że jej syn Gajusz jest ciężko chory, a rokowania są fatalne.
Złożyła wtedy obietnicę, że jeśli uda się go uratować, założy fundację,
która będzie pomagać chorym dzieciom. Słowa dotrzymała
i dziś na mapie Łodzi znajduje się wyjątkowe miejsce, które ubarwia
świat wielu małych pacjentów.

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska: Gajusz na szczęście czuje
się bardzo dobrze. Od dwóch lat studiuje prawo międzynarodowe w Wielkiej Brytanii, dostał się na swój wymarzony uniwersytet. Jak tylko jest w Polsce zdecydowanie
angażuje się w życie Fundacji i chętnie uczestniczy w wielu spotkaniach. Co mnie bardzo cieszy, do sprawy Fundacji od zawsze podchodził z dużym szacunkiem oraz pokorą. Pamiętam nawet, że kiedyś dostał w szkole szóstkę
pisząc pracę o tym, czym zajmuje się jego mama.

Od pomysłu do realizacji prowadzi długa droga. Czy
kiedykolwiek pomyślała Pani, żeby jednak wycofać się
z budowy hospicjum?

To był czas wielu ryzykownych decyzji. Pomysł założenia
domowego hospicjum to było ogromne wyzwanie. Te kilkanaście lat temu zmagaliśmy się m.in. z brakiem lekarzy,
finansowanie ze strony NFZ-u było znikome, obejmowało około 30 proc. kosztów. Przez wiele lat było nam naprawdę ciężko, cały czas staraliśmy się wyjść z długów.
Długo wahaliśmy się, zanim podjęliśmy decyzję o tym,
że chcemy wyremontować budynek, w którym mieści się
Fundacja. Wielokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie, czy
damy radę, czy nam się uda? Pamiętam, że wtedy powiedziałyśmy sobie: Ja nie mam nic, Ty nie masz nic, więc
zbudujmy dzieciom Pałac. Przed każdym milowym krokiem w życiu Fundacji miałam obawy, jednak nigdy nie
pomyślałam o wycofaniu się z tej decyzji.

Czy osoby, które uczestniczyły w początkach Fundacji
są obecne w jej życiu nadal?
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fot. Agnieszka Bohdanowicz

LIFE IN. Łódzkie: W przyszłym roku Fundacja Gajusz
będzie obchodzić swoje 20-lecie. Jak dziś czuje się syn
i czy pomaga Pani w pracy?

Większość z nich. Jedyny powód, dla którego to wszystko
się udało to fakt, że ludzie zaskoczyli nas swoją dobrocią
oraz wielkim sercem. To pomoc pojedynczych osób, a nie
wielkich firm, pomogła nam najbardziej. Ludzi, którzy
nas wsparli było naprawdę bardzo dużo i to dzięki nim
udało nam się wybudować nasz Pałac.

Skąd pomysł na to, aby hospicjum zamienić właśnie
w Pałac?

Nasza praca polega na tym, żeby dzieciństwo chorych
dzieci było jak najbardziej skoncentrowane. Żeby wszystko, co pięknego mogłoby się wydarzyć w ich życiu się wydarzyło. Jaka większa katastrofa może spotkać dziecko,
które oprócz tego, że jest śmiertelnie chore nie ma koło
siebie nikogo bliskiego? Nigdy jednak nie oceniamy ro-
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dziców ponieważ mimo tego, że jest to chyba najokropniejsza sytuacja jaka może spotkać człowieka, nie zawsze
jest ona zawiniona. Są to często ludzie w bardzo ciężkich
sytuacjach życiowych i naszym obowiązkiem jest wyciągnąć do nich pomocną dłoń.

Chyba wszyscy mamy taki odruch, żeby umierać wraz
z każdym pacjentem. Jeżeli ktoś za bardzo zaangażuje się
w to co robi to po dwóch, trzech latach nie da sobie rady.
Na szczęście istnieje mnóstwo różnego rodzaju technik,
które pomagają nam oswoić się z tym tematem. Jesteśmy
nauczeni, jak sobie z tym radzić, ale naszym obowiązkiem
jest zadbać również o nasz personel. Chyba każdy z nas
jest zżyty z pewnym dzieckiem bardziej i nie ukrywam, że
bywały ciężkie momenty. Każdy nosi w sercu straty, które
zabolały go szczególnie.

Zadaje sobie Pani czasem pytanie, dlaczego śmierć
pojawia się w życiu dzieci tak wcześnie?

Myślę, że to jest wielka tajemnica i wiem, że na pewno
nie poznam na nią odpowiedzi. Przestałam się skupiać
na pytaniu Dlaczego?, teraz zastanawiam się Co jeszcze
można zrobić? Absolutnie nie rozumiem, dlaczego takie
rzeczy się dzieją, ale ponieważ jestem osobą zadaniową,
staram się mieć wpływ na to, jak mogę w takiej sytuacji
pomóc innym.

Czy w hospicjum zdarzył się taki cud jak w przypadku
Gajusza?

fot. Archiwum prywatne Fundacji Gajusz

Zdarzyła nam się pewna niesamowita historia. Jakiś czas
temu mieliśmy w naszym hospicjum perinatalnym rodzinę z Warszawy. Bardzo fajni ludzie, ale kompletnie
załamani całą historią. Niedawno dostałam informację,
że w ich przypadku diagnoza w ogóle się nie potwierdziła. Pamiętam, że oni pytali mnie wielokrotnie, czy nie
mają prawa wierzyć w cud? Ja uważam, że obowiązkiem
wszystkich rodziców jest wiara w cud. Natomiast mają
oni też obowiązek przygotować się na każdy najgorszy
scenariusz, ponieważ na scenariusz pozytywny człowiek
jest gotowy. Tak było też w przypadku naszego pierwszego

Archiwum Fundacji Gajusz

Do śmierci nie można się przyzwyczaić. Jak radzi sobie
Pani z odejściem Waszych podopiecznych?

pacjenta Piętaszka. Pamiętam do tej pory, jak widziałam
go w szpitalu i mówiłam lekarzowi, że ja, swoim okiem
matki widzę, że to dziecko ewidentnie chce żyć. Lekarz
nie podzielał mojej opinii. Piętaszek jest teraz w domu
z rodziną, ma dzisiaj 4,5 roku i jest bardzo szczęśliwym
dzieckiem. My sami namawialiśmy rodziców – spróbujcie
tak go rozpieścić i wybawić, żeby jemu zachciało się żyć.
I chce mu się do dziś.

Czy jest Pani w stanie po wyjściu z Fundacji odciąć się
od swoich obowiązków?

Staram się, żeby sprawy Fundacji nie miały wpływu na
moje życie prywatne ponieważ wiem, że to jest kwestia
szczęścia moich dzieci i najbliższych. Były momenty,
że w Fundacji byłam praktycznie cały czas, zarówno fizycznie i jak i psychicznie. Zapłaciłam za to swoją cenę.
Myślę, że rozgraniczania tych spraw trzeba się po prostu
nauczyć.

W jaki sposób można wspomóc Fundację?

Fundację można wspierać na bieżąco wpłacając darowiznę na nasze konto bankowe Pekao 80 1240 1545 1111
0010 6257 1028. Oprócz pomocy finansowej potrzebujemy także wolontariuszy, szczególnie takich osób, które
mogą poświęcić nam swój czas. Minimum, które sobie
wyznaczyliśmy to dostępność w wymiarze paru godzin
w tygodniu. Są osoby, które od razu zastrzegają, że chcą
być wolontariuszami akcyjnymi, a nie pracować z dziećmi. Zawsze na początku ustalamy, ile czasu ktoś może poświęcić na pracę dla nas oraz jak chce pracować. Dzięki
temu wiemy, jak działać dalej. Każdemu gwarantujemy
wnikliwe szkolenie oraz na wstępie informujemy, jak
ciężka i angażująca jest to praca. Ale co bardzo nas cieszy, wolontariuszami a nawet pracownikami fundacji są
również rodzice dzieci, które przybywały w naszym hospicjum.

l Rozmawiała Monika Wolnicka
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Kino z uśmiechem
Charliego
O filmowej Łodzi, początkach kina, przeglądach
i festiwalach rozmawiamy ze Sławomirem Fijałkowskim,
właścicielem kina Charlie, prezesem Stowarzyszenia „Łódź Filmowa”,
animatorem kultury.
LIFE IN. Łódzkie: Jak Łódź postrzegana jest przez ludzi
filmu w kraju i na świecie. Czy – tak jak w nazwie
stowarzyszenia, którego jesteś prezesem – nadal jest
to „Łódź Filmowa”?

Sławomir Fijałkowski: Chcemy w to wierzyć i w to wierzymy. Inaczej byśmy nie kultywowali tej tradycji – miasta, które jest postrzegane jako miasto filmu, miasto kina.
Tradycja Łodzi Filmowej sięga ponad stu lat. Tutaj także
tworzył się przemysł kinematograficzny po wojnie. Tu
produkowano filmy, tutaj przyjeżdżali aktorzy z Warszawy i z całej Polski, realizując swoje plany i marzenia. Łódź
Filmowa to także przemysł kinematograficzny – produkcja taśmy filmowej 35 mm, produkcja projektorów.
W okresie PRL-u Łódź była stolicą polskiego kina. Pełną
parą pracowała Wytwórnia Filmów Fabularnych przy
Łąkowej – gdzie powstał m.in. pierwszy polski film „Zakazane piosenki”.

Gdzie obecnie szukać kontynuatorów tej tradycji…?

Tę tradycję w dalszym ciągu podtrzymuje znakomita łódzka
Szkoła Filmowa, która jest jednym z najważniejszych miejsc,
które tworzyło i tworzy mit Łodzi Filmowej. Wszak z tej
szkoły wywodzą się tacy twórcy, jak: Skolimowski, Polański,
Wajda. I o tym na świecie się pamięta. Drugie takie miejsce,
powstałe – w zestawieniu ze Szkołą… – to Opus Film, który
ostatnio, jako producent, sięgnął po Oscara dla filmu „Ida”.
Nadal aktywna jest Wytwórnia Filmów Oświatowych.

Twoja miłość do filmu również w Łodzi miała swój
początek?

Nie do końca, ale bardzo szybko Łódź stała się moim miejscem, w którym od początku realizowałem swoje pomysły związane z filmem, z kinem. Wcześniej, pod koniec lat
80., był to Dyskusyjny Klub Filmowy założony na… plebanii w Aleksandrowie Łódzkim. Później realizowałem swoją pasję w DKF-ie „Prexer”, będącym jednym z najprężniejszych klubów dyskusyjnych w Polsce. Włączyłem się
w nurt komercjalizacji rynku filmowego, tworzenia wolnego rynku. I Łódź okazała się pod tym względem miej-
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scem moich marzeń. Miejscem, w którym chcę i mogę
realizować różne pomysły i projekty.

Jeden z tych – trwających i wciąż rozkwitających – projektów to kino „Charlie”…

Dojrzewanie do otwarcia kina „Charlie” to był dosyć długi
proces. Głównym bodźcem były obchody 100-lecia kina
w Teatrze Wielkim – gdzie miała miejsce premiera filmu
„Czerwony” Krzysztofa Kieślowskiego z udziałem reżysera i wielu innych znamienitych gości: Jeana-Luisa Trintignanta, Zbigniewa Praisnera, Krzysztofa Kieślowskiego,
Krzysztofa Piesiewicza... Wtedy prof. Zygmunt Machwitz,
wykładowca łódzkiej Szkoły i ówczesny sekretarz generalny Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych
podpowiedział mi, że jest takie miejsce przy Piotrkowskiej 203/205, które można by adaptować na potrzeby
kina w połączeniu z DKF-em. W ten sposób Charlie stał się
pierwowzorem arthousów, które są teraz w całej Europie.

Kino otwarło swe podwoje w 1994 roku w miejscu
dawnego partyjnego Łódzkiego Ośrodka Kształcenia
Ideologicznego. Duchy przeszłości nie zakłócały jego
działania…?

Na początku były takie obawy i wiele osób nam wróżyło
rychły upadek związany z tą smutną przeszłością. Pamiętano bowiem, że tu odbywały się zamknięte pokazy społeczno-polityczne, pokazy cenzorskie. Dlatego wiele osób
to miejsce bardzo źle kojarzyło; bynajmniej nie z krzewieniem kultury, a wręcz z jej duszeniem. Ale przekonaliśmy
bardzo szybko widzów i niedowiarków, że przy odpowiednim programie i pomyśle na kino nikt o tym nie będzie pamiętał. I tak faktycznie było. Kino Charlie bardzo
szybko zyskało szeroką, ambitną widownię. Zwłaszcza,
że wystartowało wraz z inauguracją Forum Kina Europejskiego – dużej, sztandarowej imprezy, którą organizowałem jeszcze kierując kinem „Przedwiośnie”. Ponadto – we
współpracy z różnymi ośrodkami kultury, z ambasadami
– zaproponowaliśmy filmy, których nie można było zobaczyć gdzie indziej.
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Oczywiście, ponieważ do imprezy rangi międzynarodowej przygotowujemy się zazwyczaj przez dwa-trzy lata.
Ze względu na udział Łodzi w organizacji Forum, chcemy
w większym stopniu aranżować wydarzenia w przestrzeni miasta. Chcemy także wrócić do pomysłów, które już
się sprawdziły – a wręcz odniosły sukces – jak chociażby
sekcja kina dziecięcego. Układamy tak listę gości, by byli
atrakcyjni dla widzów czy studentów Szkoły Filmowej.
W ubiegłym roku było ich około 80. Myślę, że w tym roku
ta liczba będzie jeszcze większa.

Przeglądy, festiwale to okazja do spotkania z wieloma
ludźmi kina. Których byś już nie zaprosił drugi raz na
organizowane przez siebie imprezy…?

…. Były osoby, które nas rzeczywiście zawiodły, ale puściliśmy to w niepamięć i nie chciałbym o nich opowiadać…

fot. Paweł Łacheta

A którzy wydali Ci się najsympatyczniejsi?

Poza wspomnianym Forum Kina Europejskiego od początku Charlie słynie z ambitnego, studyjnego repertuaru oraz organizacji imprez artystyczno-filmowych,
takich jak Festiwal Twórców „Powiększenie”, Ogólnopolski Festiwal Kina Niezależnego „OFF jak gorąco”,
Festiwal Zwiastunów Filmowych czy Międzynarodowy
Festiwal Animacji „ReAnimacja”? Które wymagały
największego zaangażowania, jaki był odzew publiczności?

W ciągu trzydziestu lat mojej pracy było bardzo dużo
wyzwań – w sumie ponad półtora tysiąca znaczących imprez. Ale przy żadnej z nich nie odczuwaliśmy tego, jako
coś trudnego, co by nas przerastało. Były one po prostu
efektem obserwacji, oczekiwań rynku i powstawały we
współpracy z widownią. Jeśli oczekiwano na przegląd
filmów amatorskich – taką imprezę stworzyliśmy. Gdy
chcieliśmy uwypuklić dorobek animacyjny Łodzi – zdobywającego Oscary Se-ma-fora i innych studiów filmowych
– zaproponowaliśmy „ReAnimację”, przy okazji integrującą to twórcze środowisko.

Czy znamy już wszystkie odpowiedzi na pytania dotyczące 22. Forum Kina Europejskiego Orlen „Cinergia”?

www.lifein.pl
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Mamy wielu przyjaciół i podtrzymujemy wiele sympatycznych relacji – z reżyserami, z Lechem Majewskim czy
z Janem Jakubem Kolskim. To twórcy, którzy lubią rozmawiać z publicznością, a my lubimy kojarzyć twórcę
z widownią.
Także największe gwiazdy, jak John Malkovich, są
postaciami o niezwykłej skromności i ujmującym sposobie bycia. Do takich osób niewątpliwie należy także – i to
zdecydowanie! – Agnieszka Holland, aktualnie przewodnicząca Europejskiej Akademii Filmu, która jest jednocześnie na swój sposób matką chrzestną kina Charlie. Jako
pierwsza za znanych postaci kina odwiedziła nas, prezentując swój film „Całkowite zaćmienie”. Takich przyjacielskich relacji jest zdecydowana większość.
W gronie naszych przyjaciół jest także wielu profesorów Szkoły Filmowej, czy Uniwersytetu Łódzkiego, którzy
często nas odwiedzają, uczestnicząc w proponowanych
projektach – prof. Ryszard Kluszczyński, prof. Ewa Nowina-Sroczyńska, czy prof. Tadeusz Szczepański, Zygmunt
Machwitz. A w przeszłości także prof. Maria Kornatowska. Tych osób, na które zawsze możemy liczyć, jest bardzo wiele…

Nie stronicie od nowych technologii – kino wciąż się
unowocześnia…

Kolejnym pomysłem na kino Charlie jest stworzenie ekokina, napędzanego – przynajmniej w znacznej części –
energią słoneczną. Kino arthousowe, które będzie działało w zgodzie z naturą, na wysokim poziomie technologii,
ekologiczne i przyjazne każdemu widzowi, także niepełnosprawnym. Żeby to zrealizować potrzebujemy większej przestrzeni, musimy rozbudować placówkę. Projekty
funkcjonale i kinotechniczne posiadamy już od kilku lat,
a z miastem prowadzimy w tej sprawie rozmowy. Miejsce
z klimatem dla dobrych pomysłów już mamy.

Życzę ciekawych kolejnych lat!
l Rozmawiał Marek Niedźwiecki
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Historia
zapisana
w winie
Wino towarzyszy dziejom świata od tysięcy lat. Powiedzieć,
że oprócz ludzkich emocji – nienawiści, miłości i chęci
posiadania władzy – miało największy wpływ na
rzeczywistość, nie będzie dalekie od prawdy.

P

Pojawiło się jakieś 8,5 – 9 tysięcy lat przed naszą
erą. Jego ślady odkryto w jaskiniach znajdujących się na terenie dzisiejszej Armenii a wyprodukowano je z winorośli rosnącej na wzgórzach
opodal Morza Kaspijskiego. Wino smakowali faraonowie i władcy starożytnej Grecji i Rzymu.
W grobowcu Tutanchamona znaleziono ślady
zarówno czerwonego, jak i białego wina. W starożytnym świecie wino było kojarzone z zamożnością i tylko w wyjątkowych momentach
trafiało na stół. Dopiero Grecy upowszechnili
wino jako napój codzienny, a przy okazji uczynili z niego jeden ze swoich najważniejszych
towarów eksportowych. Rzymianie poświęcili
winu i winiarstwu wiele tekstów i spowodo-

wali, że winorośl zaczęto uprawiać na masową
skalę. I to właśnie ich uznać można za tych,
którzy wino wprowadzili do powszechnego
użytku. W miarę podbijania świata Rzymianie
upowszechniali produkcję winna na zdobytych
ziemiach. Mieli w tym swój jakże pragmatyczny
cel – w ten sposób zapewniali swoim legionistom napój, który wtedy był zdrowszy od wody,
bo nie powodował zatruć i chorób.
Po upadku Imperium Rzymskiego (IV-V
wiek n.e.) podupadło i ówczesne winiarstwo.
Poznikały wielkie winnice produkujące wino
na potrzeby rzymskich legionów, a produkcją
wina zajęły się klasztory, które wytwarzały je
na potrzeby religijne. I to właśnie klasztorom

Rarytas sprzed 550 lat
W piwnicach jednego ze szpitali w Strasburgu, stolicy Alzacji, przechowywane jest najstarsze wino świata. Pochodzi ono z 1472 roku!
Szczęśliwcy, którzy mieli okazję je spróbować twierdzą, że nadal smakuje wyśmienicie, a wyczuć w nim można wanilię, orzechy i kamforę.
Wino przechowywane jest w beczce i dziś znajduje się w niej około 300 litrów trunku. Wino nie jest sprzedawane, więc trudno jest określić
ile koneserzy gotowi byliby za nie zapłacić.
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TOP 5 najdroższych win na świecie

fot. FOTOLIA

500.000 dolarów: Screaming Eagle
Cabernet Sauvignon, rocznik 1992
Pochodzące z kalifornijskiej winnicy
Oakville wino, w 6-litrowej butli, zostało
sprzedane podczas aukcji na cele
charytatywne w 2000 r. w Napa Valley.
W stustopniowej skali Parkera wino to
zostało ocenione na 99 punktów.
225.000 dolarów: Château Margaux,
rocznik 1787
Butelkę tego wina pochodzącą ze

zbiorów Thomasa Jeffersona, trzeciego
prezydenta USA, kupił amerykański
kolekcjoner William Sokolin.
168.000 dolarów: Kalimna Cabernet
SauvignonAmpoule, rocznik 2004
Wino pochodzi z limitowanej edycji
– sprzedana butelka jest jedną z
12 wykonanych na zamówienie.
Wszystkie butelki są przechowywane w
opakowaniu z eukaliptusowego drewna,
które ma wysokość 1 metra.

przypisuje się rozwój nowożytnego winiarstwa w X i XI wieku. Dokładnie benedyktynom
i cystersom z Burgundii, którzy rozwinęli techniki uprawi winorośli i wytwarzania wina.
W tamtym czasie stało się ono dość popularnym
trunkiem. Po Burgundii winnice pojawiły się
w regionie Bordeaux, a także w południowych
Niemczech. Za ciekawostkę można uznać fakt,
że w XII i XIII wieku w Europie najwięcej wina
produkowali zakonnicy z niemieckiego Eberbach.
Z Europy Portugalczycy i Hiszpanie zawieźli winorośl na Maderę, Wyspy Kanaryjskie i do
obu Ameryk, dzięki Holendrom trafiła ona
do południowej Afryki, a Anglicy zasadzili je
w Australii i Nowej Zelandii. I tak w przeciągu
dziewięciu wieków winorośl znad Morza Kaspijskiego opasała cały świat. Dziś pijąc wino
z Chile, kalifornijskie, gruzińskie czy południowoafrykańskie tylko nieliczni wiedzą, że
zostało ono wyprodukowane z gron jednego
i tego samego gatunku winorośli – Vitis vinifera, który przez tysiąclecia podzielił się na wiele
odmian (szczepów). Dziś pijąc wino, wyczuwamy w nim różne smaki i choć dla większości
z nas nie robi różnicy to, czy jest ono z takiego
albo innego szczepu, to jednak warto znać te
różnice. Po co? A choćby po to, żeby – gdy już
staniemy w sklepie przed półką z winem – wiedzieć, które jest smaczne, a którego lepiej nie
kupować.

Polecamy na jesień

W kuchni roznosi się zapach pieczonych mięs,
suszonych grzybów, gotowanych warzyw. Lato
powoli odchodzi w zapomnienie, łapczywie korzystamy z jesiennego słońca i zastanawiamy
się jakie wino będzie najlepiej smakowało na
jesienne wieczory. Jesień, to pora roku, którą
wina lubią najbardziej. Czerwone wina. My polecamy dwa:
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135.125 dolarów: Cheval Blanc,
rocznik 1947
Wino z tego rocznika zostało uznane za
najlepsze wino XX wieku na świecie!
117.000 dolarów: Château d’Yquem,
rocznik 1811
To najdroższe słodkie białe wino, które
sprzedano na aukcji. Ciekawostką może
być, że właściciel wypił je z okazji
swoich 50. urodzin.
l

Terra Barossa Shiraz
Choć to trunek z Australii, to jednak
łamie stereotyp wina smakującego jak
powidła. W smaku dominują śliwka,
malina i odrobina anyżu. W aromacie da
się wyczuć gorzką czekoladę i tymianek.
Smaczne, średniociężkie wino i – jak
przystało na shiraz – lekko pikantne.
Wyprodukowane przez Thorn-Clarke
Wines (wina tego producenta od kilku lat
są umieszczane w setce najlepszych win
świata), pochodzi z regionu Barossa Valley
i leżakowało w beczce z amerykańskiego
dębu przez 12 miesięcy. Będzie idealnym
dopełnieniem każdej ważnej okazji i kuchni. Optymalna temperatura: 18°C. Przez
znanych krytyków wina oceniany jest na
89-90 punktów na 100 możliwych. Cena:
70 zł.

Tamaya Merlot/Sangiovese
Soczyste wino z Chile, w którym klasyczny
merlot łączy się z odrobiną sangiovese.
Trunek o intensywnej rubinowej barwie.
Czuć w nim pociągające aromaty czarnych
porzeczek, wiśni, różowego pieprzu,
charakterystycznego dla Limarí Valley.
Smakuje lekko i aksamitnie.
Wyprodukowane przez Viña Casa Tamaya, pochodzi z regionu Limari Valley.
Wina tego producenta są nagradzane na
wielu konkursach winiarskich. Leżakowało
przez 6 miesięcy w beczkach z dębu amerykańskiego i francuskiego. Najlepiej podawać do grillowanych warzyw, makaronów
z sosami na bazie pomidorów. Optymalna
temperatura 16-18°C. Cena 42 zł.

l Robert Winnicki
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Gwiazdy Frankfurtu
Dynamiczne, stylowe, bezpieczne. Auta, które sprawdzą
się nawet w najdłuższej trasie. Pakowne i do jazdy poza
utartymi szlakami. Ale przede wszystkim nowości prosto
z Frankfurt Motor Show 2017.
Volkswagen T-Roc

Ideał dla dziewczyn, które lubią podróże po bezdrożach.
Volkswagen T-Roc świetnie wpisuje się w segment kompaktowych SUV-ów. Wyrazista bryła, zgrabna, dynamiczna sylwetka, kwintesencja stylu i elegancji. Mierzy 4,2 m długości,
ma 1,8 m szerokości i 1,5 m wysokości. Starannie wykończona kabina i wystarczająco dużo miejsca dla pięciu dorosłych
osób. Za kierownicą dobrze poczują się zarówno kobieta, jak
i mężczyzna. Na przednich fotelach siedzi się tak, jak lubią
użytkownicy terenówek, czyli wysoko; przynajmniej 5,72
m nad ziemią. Z tyłu jest jeszcze wyżej. To dla zapewnienia
dobrej widoczności. Wzorem większych modeli marki ma
mnóstwo sprytnych systemów wspomagania i bezpieczeństwa, które ułatwiają prowadzenie i zapobiegają wypadkom.
Lista „pomocników” kierowcy, obejmuje m.in.: system monitorowania przestrzeni przed autem z funkcją rozpoznawania pieszych i automatycznym hamowaniem w mieście,
system automatycznego hamowania po kolizji, aktywny
tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych i asystenta jazdy w korku. Nawet długa podróż będzie przyjemnością. Samochód jest pakowny – tak przestronnego przedziału
bagażowego nie ma żaden z konkurentów, czyli na przykład
toyota C-HR i nissan juke. Pojemność kufra liczona do górnej
krawędzi oparcia kanapy wynosi 445 l, a po jego złożeniu
wzrasta do 1290 litrów. Podobnie jak większy tiguan, T-Roc
będzie oferowany wyłącznie z silnikami turbodoładowanymi – trzema benzynowymi i trzema wysokoprężnymi, które
będą dostępne w trzech poziomach mocy: 115 KM, 150 KM
i 190 KM. Najsłabsze jednostki napędowe będą występowały
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w połączeniu z napędem na przednie koła i z manualną przekładnią. W wypadku silników o mocy 150 KM będzie można
wybrać układ przeniesienia napędu na przednie lub na cztery koła oraz siedmiostopniową dwusprzęgłową przekładnię
DSG. Obydwie jednostki napędowe o mocy 190 KM standardowo występują w parze z napędem na cztery koła 4MOTION
i z siedmiostopniową przekładnią DSG o dwóch sprzęgłach.
Mieszczuch i SUV jednocześnie. Cennik tego modelu poznamy
w połowie października.

Dacia duster

Dacia duster debiutuje po raz drugi w historii modelu. Poprzedniczka była hitem – od momentu wprowadzenia na
rynek w 2010 roku sprzedano ponad dwa miliony egzemplarzy, z czego większość trafiła do prywatnych odbiorców.
Praktyczna, solidnie wykonana, niezawodna, niedroga.
Nowa generacja wygląda jeszcze lepiej, jest zadziorna, nieco
większa i dużo atrakcyjniejsza pod względem wyposażenia.
Poznamy ją po nowych światłach dziennych z technologią LED, sporych rozmiarów plastikowej osłonie zderzaka,
srebrnych relingach i bardziej wyrazistych przetłoczeniach.
We wnętrzu samochodu najbardziej zmieniły się deska rozdzielcza i siedzenia. Ergonomia i wygoda to kluczowe słowa
opisujące kokpit – duży dotykowy ekran, a pod nim cała armia przycisków: włącznik kamery, czujników parkowania
i pokrętła zawiadujące jednostrefową klimatyzacją automatyczną. Nowy duster wyposażony jest w kurtynowe poduszki
powietrzne, automatyczne reflektory, w nowy system zwany
„kamerą wieloprzęsłową”, która integruje cztery kamery wi-

motoryzacja
styl życia

Eksperyment z legendą. Prototyp hybrydowej hondy CR-V. Stylistycznie niczym nie różni się od spalinowego odpowiednika. Identycznie wyglądają wszystkie panele karoserii, wzory dostępnych obręczy
aluminiowych czy wnętrze, ale pod maską skrywa połączenie silnika benzynowego z elektrycznym. Honda dotychczas nie oferowała SUV-a z takim napędem w Europie.
Jak działa? Dwusilnikowy system i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive) w hybrydowym modelu CR-V składa się z
elektrycznego silnika napędowego, czterocylindrowego silnika benzynowego i-VTEC o pojemności skokowej dwóch
litrów. System kontroluje zużycie paliwa oraz energii elektrycznej, wybierając najbardziej optymalny spośród trzech
trybów pracy układu napędowego: EV (tryb elektryczny), Hybrid Drive (tryb hybrydowy) oraz Engine Drive (tryb silnika
spalinowego). Wszystko dzieje się automatycznie, kierowca
nie musi niczego ustawiać ani przełączać. Do ruszania jest
używany tryb elektryczny – jazda odbywa się bezemisyjnie,
a silnik czerpie moc z akumulatorów. W trybie hybrydowym silnik benzynowy wytwarza energię, która trafia do
generatora, gdzie jest zamieniana na prąd, przekazywany
do silnika elektrycznego. Nadmiar energii elektrycznej jest
wykorzystywany – poprzez generator prądu – do ładowania
akumulatora. W trybie silnika spalinowego koła są napędzane bezpośrednio przez silnik spalinowy, a silnik elektryczny
dołącza się niejako na żądanie, zwiększając zakres mocy
np. przy przyspieszaniu. Podczas jazdy w mieście hybrydowa honda CR-V porusza się na przemian w trybach elektrycznym i hybrydowym, co pozwala zmniejszyć zużycie
paliwa. Na autostradzie oraz podczas dynamicznego przyspieszania jest uruchamiany tryb silnika spalinowego. Napęd jest oczywiście przekazywany za pośrednictwem automatycznej skrzyni biegów. System
hybrydowy nie potrzebuje konwencjonalnej przekładni.
Na razie nie wiadomo, jak oszczędny będzie nowy SUV

z Japonii. Plotki głoszą, że będzie potrzebował na pokonanie każdych stu kilometrów w cyklu mieszanym 4,9
litra benzyny. Poza opisaną wersją hybrydową nowa
generacja hondy CR-V będzie dostępna w wersji z turbodoładowaną jednostką VTEC o pojemności 1,5 litra. Klienci
będą mogli wybierać pomiędzy sześciobiegową skrzynią
ręczną lub bezstopniowym CVT. Jednostka wysokoprężna
nie jest przewidziana dla tego modelu. Nowy SUV Hondy
ma wkrótce pojawić się w sprzedaży. Wtedy poznamy ceny.

Land cruiser

Fot. Toyota

Fot. Honda

Hybrydowa CR-V

Fot. Volkswagen

deo (jeden z przodu, jeden z tyłu i dwa boczne), co ułatwi
kierowcy planowanie manewrów. Siedziska przednich foteli
są o dwa centymetry dłuższe, a oparcia mocniej trzymają
pasażerów w objęciach. Siedzenie kierowcy ma nową regulację lędźwiową. Cicho, nic nie skrzypi, a za to kiedyś duster
tracił punkty. Teraz można je dopisać także za cichą pracę
silników. Pod maskę trafią jednostki benzynowe 1,2 o mocy
125 KM i nowy diesel 1,6 o mocy 130 KM. Cena ok. 40 tys. zł.
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Drużyna do wozu i pędzimy na bezdroża jednym z najwytrzymalszych i najbardziej niezawodnych pojazdów świata z napędem 4x4 – toyotą land cruiser. Komfort w rozmiarze XL.
Oczywiście wybieramy najnowszą generację, którą poznamy
m.in. po przeprojektowanej masce, która pozwala na lepszą
obserwację tego, co dzieje się przed samochodem. Zupełnie
inne są reflektory – zamontowano w nich oświetlenie drogowe, mijania, światła do jazdy dziennej w technologii LED oraz
kierunkowskazy. W kabinie zmieniona została deska rozdzielcza – pojawiły się m.in.: większy, ośmiocalowy, ekran dotykowy systemu multimedialnego z nawigacją Toyota Touch
2 with Go, zestaw elektronicznych wskaźników, informujących o działaniu układu napędowego oraz obsługiwany z kierownicy 4,2-calowy wyświetlacz wielofunkcyjny. Dostarcza
on kierowcy informacji na temat auta, podróży, nawigacji,
systemu audio oraz systemów wspomagania kierowcy.
W razie potrzeby wyświetla ostrzeżenia. Gratulacje za przełączniki i inne elementy sterowania, podzielone na strefy
funkcjonalne; będzie dużo prościej obsługiwać je podczas
jazdy w ekstremalnych warunkach. Wygodny, dobrze wyposażony, w środku cicho. Pod maską nowego land cruisera zobaczymy silnik 2,8 D-4D o mocy 177 KM, który może
być połączony z 6-biegową przekładnią automatyczną lub
manualną, a także silniki benzynowe 2,7 VVT-i o mocy 161
KM oraz 4,0 VVT-i o mocy 249 KM. W dodatku nowy land
cruiser jest dostępny w dziesięciu kolorach nadwozia, w tym
dwóch nowych – Midnight Emerald Blue oraz metalizowanym Avant-Garde Bronze. Polska cena najnowszej odsłony
modelu ma oscylować w okolicach 200 tys. zł.

l Magdalena Maciejczyk
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Polskie szlagiery w aranżacjach
Krzysztofa Herdzina

Carla Bruni powraca z nową płytą
„French Touch”!

Kompilacja klasyki i dobrej rozrywki tak w skrócie
określić można płytę Grohman Orchestra – Klasyka
polskiej rozrywki, na której znalazły się utwory takich
gwiazd jak Maanam, Lombard, Perfect, Niemen, Grechuta, Rodowicz, Fogg, Skaldowie czy Dżem.
Przeboje największych gwiazd polskiej estrady
wskrzesił Krzysztof Herdzin, jeden z najbardziej rozchwytywanych i doświadczonych muzyków w Polsce,
kompozytor, pianista, dyrygent, multiinstrumentalista,
producent i aranżer złotych i platynowych płyt. Herdzin
– na prośbę Grohman Orchestra, specjalnie na jej skład
– zaaranżował rodzime złote przeboje. Utwory wybrali
melomani w głosowaniu. – To bardzo rzadki przypadek
połączenia dwóch idiomów w wyrafinowany technicznie
sposób – przyznaje Krzysztof Herdzin. – Zawiera partie
wymagające wirtuozerii typowe dla muzyków klasycznych, doświadczenia i takiej też estetyki, a z drugiej strony – rozrywkowe rytmy, harmonie, inne traktowanie
instrumentów orkiestrowych, czyli naśladowanie przez
smyczki gitar, rockowa perkusja, klaskanie i pstrykanie
w złożonych rytmach – podkreśla aranżer.
Grohman Orchestra to trzynastoosobowy zespół,
który tworzą muzycy z Łodzi. Orkiestra gra na co dzień
muzykę czasów cesarskiego Wiednia i muzykę filmową.
Jednak to klasyka polskiej rozrywki stała się dla nich największym przeżyciem. – To spotkanie emocji muzyków z
wyobraźnią Krzysztofa – mówi Tomasz Gołębiewski, lider
GO. – Efekt? Projekt dla tych, którzy kochają świat dawnych melodii, kompilacja klasyki i dobrej rozrywki oraz
wyrafinowanego języka kompozytora-aranżera, który
uwielbia żonglowanie gatunkami – podkreśla skrzypek.
Płyta ukazała się we wrześniu.

Fot. Katarzyna Skowronek

kultura

Płyty jesieni
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Album jest subiektywną kolekcją najpiękniejszych
piosenek miłosnych, takich, w których artystka zakochała się od pierwszego usłyszenia! To zbiór najbardziej uwodzicielskich piosenek wyselekcjonowanych
przez najbardziej uwodzicielską kobietę!
Płyta „French Touch” jest wynikiem spotkania Carli Bruni z legendarnym amerykańskim producentem –
Davidem Fosterem. To właśnie on namówił artystkę, by
tym razem sięgnęła po anglojęzyczne utwory – od rockowych klasyków jak The Rolling Stones „Miss You”, czy
„A Perfect Day” Lou Reeda, poprzez standardy „Moon
River”, „Love Hurts”, „Crazy”, aż po… AC/DC! Kto by się
spodziewał, że Carla Bruni może być fanką AC/DC? Tymczasem tak właśnie jest od kilku dekad. Jej własna interpretacja „Highway to Hell” to dosyć przekornie, błoga
jazzująca piosenka, która brzmi jakby była stworzona
specjalnie dla niej! Nie małym zaskoczeniem z pewnością jest już singiel promujący płytę „French Touch”,
czyli wielki popowy klasyk z lat 90. „Enjoy The Silence”
Depeche Mode.
Carla Bruni – była supermodelka i była Pierwsza
Dama Francji – występuje na scenie od 1997 r. Premiera
„French Touch” 6 października!

kultura

Książki
na jesienne wieczory

C

Czytać każdy może choć chyba nie każdy potrafi. Statystyki
są nieubłagane – z roku na rok coraz więcej Polaków nie
czyta książek. My należymy do tych nielicznych – czytamy,
bo lubimy i właśnie dlatego postanowiliśmy wprowadzić
do LIFE IN. Łódzkie nową stronę, o książkach. Chcemy tu
zapowiadać i polecać pozycje, które swoje premiery miały
niedawno lub będą je miały w najbliższym czasie. Tym razem proponujemy książki na jesienne wieczory i weekendy. Opisy książek przygotowane przez wydawnictwa.

Ania
Grzegorz Kubicki
i Maciej Drzewicki
W księgarniach dostępna
od 27 września
Cena 39,99 zł
Wydawnictwo Agora

Pierwsza, autoryzowana
przez rodzinę biografia Anny
Przybylskiej.
Łobuziara z urodą nastolatki
i głosem Jana Himilsbacha,
w zasadzie nie musiała
niczego grać. Pojawiła się w polskim kinie znikąd i od razu stała
się fenomenem. Przed kamerą bardziej naturalna od szkolonych
aktorek, utożsamiała „polski sen lat 90.” Była idealną dziewczyną
z sąsiedztwa, która trafiła na okładki magazynów i do telewizji
w szczytowych godzinach oglądalności. Ania Przybylska została
„Królową Serc” w kraju, w którym ludzie sukcesu – zwłaszcza „piękni
i młodzi” – nigdy nie mają łatwo.
Była sympatyczną Marylką ze Złotopolskich, ale też dziewczyną
z rozkładówki „Playboya”. - Raz mówiła, że nie ma pomysłu na życie
poza aktorstwem, innym razem, że na pierwszym miejscu jest rodzina.
Długo nie miała szczęścia w miłości, lecz ciągle była zakochana.
Spieszyła się momentami tak, jakby czuła, że to wszystko może
zbyt długo nie potrwać. Jakby wiedziała, że szybko musi zawierać
związek, zakładać rodzinę, urodzić dzieci, by zdążyć się jeszcze tym
wszystkim nacieszyć – opowiadają w książce jej bliscy.

Byłam kochanką arabskich szejków

Laila Shukri
W księgarniach dostępna od 27 września
Wydawnictwo Pruszyński i S-ka
Cena: 35 zł.
Ukrywająca się pod pseudonimem pisarka jest znawczynią Wschodu.
Polką podróżującą i mieszkającą w krajach arabskich. Obecnie
mieszka w Emiratach Arabskich, ale już planuje swoją dalszą podróż.
Niezależnie od tego, czy zatrzyma się na dłużej w położonej na

www.lifein.pl

pustyni oazie, czy w ociekającym
luksusem hotelu, udaje jej się dotrzeć
do najgłębszych sekretów świata
arabskiego. W swojej najnowszej
książce przedstawia wstrząsająca
historia Polki, którą rozkochano, aby
sprzedać… Laila Shukri dotarła do
niej i wysłuchała jej historii, aby móc
opowiedzieć ją światu.
W jednym z klubów Julia poznaje
Tarka, przystojnego Syryjczyka, który
ją oczarował, a następnie zaprosił na egzotyczną wycieczkę do
Dubaju. Na miejscu okazuje się, że kobieta znalazła się w rękach
jednego z największych gangów handlujących ludźmi. Rozpoczyna
się koszmar seksualnego zniewolenia, brutalnej fizycznej i psychicznej
przemocy…
Jak w XXI wieku wygląda handel ludźmi? Czy tylko śmierć jest
wybawieniem z niewoli? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet
wykorzystywanych przez najbogatszych szejków, o której świat woli
nie mówić głośno.

Labirynt duchów

Carlos Ruiz Zafon
W księgarniach od 11 października
Cena: 54,90 zł.
Wydawnictwo Muza SA
Nowa powieść autora światowego
bestsellera „Cień wiatru”, długo
wyczekiwana przez ponad 40 milionów
fanów.
Barcelona, lata pięćdziesiąte
ubiegłego stulecia, mroczne dni reżimu generała Franco. Alicja
Gris jest piękną, inteligentną i pozbawioną skrupułów agentką.
Pewnego dnia otrzymuje zlecenie z najwyższych sfer władzy.
Sprawa jest ściśle tajna i dotyczy tajemniczego zniknięcia
ministra kultury Mauricia Vallsa. Wydaje się, że może mieć to
związek z przeszłością, kiedy Valls był dyrektorem budzącego
grozę więzienia Montjuic. Alicja, wraz z przydzielonym do tego
dochodzenia, kapitanem policji ma kilka dni na odnalezienie
ministra. W trakcie poszukiwań w jej ręce trafia należący do
Vallsa siódmy tom serii „Labirynt duchów”. Książka ta doprowadzi
Alicję do ukrytej w samym sercu Barcelony księgarni Sempere
& Synowie. Czar tego miejsca sprawia, że jak przez mgłę
powracają do niej obrazy z dzieciństwa. To, co odkryje, będzie
śmiertelnym zagrożeniem dla niej i dla wszystkich, których kocha.
„Labirynt duchów” to jednocześnie hołd dla świata książek,
sztuki snucia opowieści i magicznych powiązań między literaturą
a życiem.
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podróże
Jest tu tyle atrakcji, że każdy znajdzie coś dla
siebie. Masz ochotę na nurkowanie – nie ma problemu, chcesz

poleniuchować, 60 kilometrów piaszczystych plaż zaprasza każdego
dnia. Lubisz wycieczki górskie – masywy wulkaniczne czekają.
A temperatura, wspaniała, latem 27, zimą 21 stopni C. Tylko, gdy
nadejdzie kalima robi się naprawdę gorąco – ponad 40 stopni C,
ale tylko na dzień lub dwa.

Matka Boska, Kolumb
i bugenwilla

G

Gran Canaria, sąsiadująca z Fuerteventurą i Teneryfą, leży na Oceanie Atlantyckim, 210 kilometrów od wybrzeży Afryki. Ta trzecia co do
wielkości wyspa kanaryjska nazywana jest kontynentem w miniaturze. Dlaczego? Dzięki dużej
różnorodności klimatu, bogactwie fauny i flory
oraz wielości krajobrazu – od księżycowych,
zieleniących się gór wulkanicznych po wydmy.
Zajmuje powierzchnię 1600 km kwadratowych.
Stolicą Gran Canarii jest Las Palmas, położone
na północnym wschodzie, będące zarazem największym miastem Wysp Kanaryjskich. Mieszka
tu około 400 tysięcy osób, czyli połowa ludności
zamieszkującej wyspę. W stolicy warto zajrzeć
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do historycznej dzielnicy Vegueta, której wąskie
uliczki z zabytkowymi domami liczą ponad 500
lat. Punkty obowiązkowe: Katedra Świętej Anny,
Pałac Episkopalny i Dom Kolumba. Składający
się z kilku budynków dom miał być tymczasowym miejscem pobytu Krzysztofa Kolumba podczas pierwszej podróży do Nowego Świata. Na
jego dziedzińcu gości witają strasznie hałaśliwe,
ale niezwykłej urody papugi ary.
Wyspa skrywa wiele interesujących miejsc.
Godnym polecenia jest bez wątpienia położony w górach Teror. I choć jego nazwa nie budzi zbyt miłych skojarzeń, to urocze miasteczko brukowanych zaułków, bielonych domków

i hiszpańskiej architektury kolonialnej jest również ważnym ośrodkiem religijnym. To właśnie
tutaj znajduje się Bazylika Matki Boskiej Sosnowej (Virgen del Pino), Patronki Diecezji Kanaryjskiej. Każdego roku, 8 września obchodzone
jest jej święto, na które zjeżdżają mieszkańcy
z całej wyspy. Polscy przewodnicy nazywają Teror małą Częstochową.
Najpiękniejsze
bugenwille
zobaczymy
w Puerto de Mogan, zwanym małą Wenecją. Zachwyca także architektura i port. Liczne szkoły
nurkowania oferują niezapomnianą przygodę,
a być może fascynację na całe życie. Jest też coś
dla tych, którzy mają ochotę podejrzeć życie
w głębinach oceanu, niekoniecznie wchodząc
do wody, żółta łódź podwodna. Warto zatrzymać się też w miastach często omijanych przez
turystów – zabytkowym Telde o ponad 600-letniej historii, Arucas z piękną katedrą oraz Agüimes z ładną starówką i ciekawymi rzeźbami.
Godnym polecenia jest oczywiście prawdziwy skrawek Sahary, czyli park krajobrazowy
wydm z białego piasku tuż nad Atlantykiem
w Maspalomas. Miłośników kaktusów zapewne
zachwyci największy w Hiszpanii ogród botaniczny Jardín Canario, z bogatą kolekcją kaktusów i okazami endemicznej flory. Żądnych
dreszczyku emocji zapraszamy w podróż drogą
GC–200, prowadząca z La Aldea de San Nicolás
do Agaete. To jedna z najbardziej malowniczych
tras na wyspie z dziewiczymi krajobrazami i klifami wysokimi na 600 m schodzącymi do morza.
Na Gran Canarii znajdują się też najlepiej
zachowane pozostałości po pierwszych mieszkańcach Wysp Kanaryjskich (Guanczach) m.in.:
Cueva Pintada (Malowana Jaskinia) w miejscowości Gáldar, Cenobio de Valerón (tajemniczy
spichlerz wykuty wysoko w skałach) i liczne
domy-jaskinie (casas cueva). Warto też wybrać
się na turystyczne szlaki prowadzące do bazaltowych monolitów w sercu wyspy, czczonych
przez Guanczów – Roque Nublo i Roque Bentayga. I koniecznie zajrzeć do krateru wulkanicznego – Caldera de Bandama, mającego średnicę
jednego kilometra i głębokość 200 metrów, którego zbocza pokryte są ciemnoszarym popiołem
wulkanicznym, a dno obfituje w żyzną glebę.
Temperatury, które tu panują są nadzwyczaj przyjemne, za wyjątkiem kilku letnich dni,
gdy zawita kalima. Cóż to takiego? Zjawisko atmosferyczne, związane ze wschodnim wiatrem
o nazwie sirocco, który wieje od strony Afryki
i przenosi gorące masy powietrza oraz ziarnka
piasku z Sahary i powoduje, że na dwa dni temperatura wzrasta o 20 stopni C.

l Joanna Jędykiewicz
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styl
podróże
życia
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Jak w centrum,
to tylko przy Struga 62
Potrzebujesz niedrogiego i niedużego apartamentu
w centrum miasta. Zapewne zainteresuje Cię inwestycja
realizowana przy ul. Struga 62 w Łodzi.

N

Na dwóch sąsiadujących ze sobą działkach
firma PBP Apartamenty buduje tu wyjątkowo elegancki pięciokondygnacyjny
budynek, którego elewacje ozdobiono kamieniem i drewnem, a także muralem z podobizną Andrzeja Struga.
Parter zajmie oczywiście wielostanowiskowy garaż podziemny z dwoma wjazdami, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz dwa lokale użytkowe. Miejsca
parkingowe dla rowerów i wózków dziecięcych znajdą się na klatce schodowej. Windę dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na czterech kondygnacjach zaplanowano 50 mieszkań wysokich na 2,7 m
o metrażu od 29 do 69 mkw. Jeśli ktoś ma
ochotę na więcej, bez problemu może połączyć ze sobą dwa, lub kilka lokali. Każde
z mieszkań ma duże okna, gwarantujące
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dobre oświetlenie oraz przestronne tarasy
i loggie zapewniające komfort relaksu na
zewnątrz. Zrelaksować będzie się też można we wspólnym ogródku na tyłach budynku. Warto podkreślić, że w większości
lokali znajdują się widne aneksy kuchenne, umożliwiające całkowite wyodrębnienie pomieszczenia, a okna od strony ulicy
są dodatkowo wyciszone.
Budynek przy ul. Struga 62 znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dodatkowo
bliskość infrastruktury handlowo-usługowej oraz terenów zielonych sprawia, że
kameralny obiekt zlokalizowany w pobliżu
zieleni wpisuje się idealnie w klimat wielkiego miasta.
Inwestycja ma być gotowa w drugim
kwartale przyszłego roku, a promocyjne
ceny zaczynają się od 4700 zł za mkw.
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PBP APARTAMENTY SP. Z O.O., S.K.
ul. Narutowicza 34
tel. 730 854 595

www.lifein.pl

lokal nr 5
biuro@pbpapartamenty.pl

90-135 Łódź
www.struga62.pl
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Kuchnia
marzeń
Choć wyglądem mogą
różnić się diametralnie, od
tradycyjnych po nowoczesne,
z reguły są sercem domu.
Kuchnia to przestrzeń nie
tylko do przygotowywania
posiłków, ale także do
spędzania czasu z rodziną
i przyjaciółmi. Musi być
dopasowana do naszych
upodobań, gustu i stylu życia.
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M

– Myśląc o aranżacji przestrzeni kuchennej pod uwagę
trzeba wziąć kilka rzeczy. Kuchnia przede wszystkim
musi być funkcjonalna, tak byśmy bez problemu mogli korzystać z wszystkich sprzętów potrzebnych nam
na co dzień. Przestrzeń w meblach tak zorganizowana,
byśmy nie tracili cennego czasu na poszukiwania, upychanie i przestawianie. Trzeba wszystko tak zagospodarować, by połączyć różne potrzeby jej użytkowników
– mówi Ewelina Kamińska, dekorator łódzkiej IKEA.
Przy projektowaniu kuchni duże znaczenie ma
oczywiście powierzchnia i wszelkie bariery architektoniczne, ale najważniejsze są nasze indywidualne
potrzeby. Jedni z nas wolą kuchnie tradycyjne, inni
są zwolennikami awangardy, prostej formy czy minimalizmu.
– Zupełnie inaczej projektuje się kuchnie dla osób,
które uwielbiają gotować, spędzają w niej bardzo dużo
czasu – wtedy kuchnia jest sercem takiego domu, a zupełnie inaczej dla osoby, która z założenia nie gotuje i kuchnia ma spełniać u niej tylko podstawowe funkcje – wyjaśnia Ewelina Kamińska. – Zależy też od tego, na jakim
etapie w życiu jesteśmy, zupełnie czegoś innego będzie
potrzebować osoba młoda, inne rozwiązania docenią rodziny z dziećmi, czy wielopokoleniowe. Razem ze zmianą tempa życia, zmienił się też układ funkcjonalny kuchni. Żyjemy szybko i wszystko musi być dopasowane do
naszych potrzeb – szafki z szufladami, wysuwane szafki
cargo, organizery na talerze i sztućce, to wszystko sprawia, że oszczędzamy swój czas.
Dobrze zorganizowana kuchnia, to podstawa.
To kuchnia, w której dobrze się czujemy, poruszamy
i tak naprawdę szybciej wykonujemy też pewne czynności. Istotna jest też kolejność umieszczania sprzętów w zabudowie, czyli tzw. trójkąt ergonomiczny.
– Bez względu na to jaki mamy w kuchni układ,
musimy zachować odpowiednią kolejność w umieszczaniu sprzętów. na początku powinna być lodówka,
blat roboczy, zlewozmywak, znowu blat roboczy, do
przygotowywania posiłków i płyta kuchenna już do
obróbki produktów – opowiada Ewelina Kamińska.
Usytuowanie piekarnika, nie ma tu już takiego
znaczenia, aczkolwiek ze względu na wygodę coraz
częściej umieszczany jest nieco wyżej, w wysokich
stojących szafkach, szczególnie w nowoczesnych
kuchniach, gdzie często zestawiany jest z lodówką
do zabudowy. W zabudowie obok piekarnika zazwyczaj często pojawia się także mikrofalówka. – Bardzo
ważny jest oczywiście dobór sprzętów, zarówno pod
względem estetyki, jak i dbałości o środowisko, co
bardzo wspiera sprzęt najwyższej klasy energetycznej, zużywający zdecydowanie mniej prądu. Istotna
jest także segregacja odpadów, ale w tej dziedzinie
kuchnie IKEA nie mają sobie równych – mówi Paulina Piątek, sprzedawca w IKEA Łódź na co dzień
doradzająca klientom w wyborze i aranżacji kuchni.
Klimat kuchni tworzy też oświetlenie. – Górne
oświetlenie w kuchni to podstawa, ale w tym po-
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mieszczeniu bardzo istotne jest również, aby dobrze
oświetlony był blat roboczy. Dlatego proponujemy
naszym klientom oświetlenie ledowe podszafkowe
i nadszafkowe – dodaje Paulina Piątek.
Choć trendy są kuchnie bezuchwytowe, to te
z uchwytami, szczególnie ozdobnymi, wcale nie pozostają w tyle. Uchwyty nie pełnią już jedynie funkcjonalnej roli, ale też mogą stanowić subtelny akcent
kolorystyczny dopełniający wystrój zarówno nowoczesnej, jak i tradycyjnej kuchni. Obecnie pojawiają
się uchwyty w kolorze złota. Złote akcenty widać także w dodatkach kuchennych, które doskonale wyglądają z modnymi obecnie granatami czy turkusami.
Jednak w polskich kuchniach wciąż króluje biel,
szczególnie w połysku, i wnętrza ocieplone drewnem,
które często występuje w dodatkach. – Jest też duża
grupa osób, która preferuje bardzo sterylne wnętrza
– biel połączoną z surowym betonem, szarości i czerń,
szczególnie na kuchennych frontach – mówi Ewelina
Kamińska. – Z mody nie wychodzą nigdy kolory ziemi, beże, szarości i drewno. W tym sezonie łączymy
je z brudną zielenią, turkusami i morskimi barwami.
Jak zaplanować kuchnię marzeń? Wybór nie
jest prosty, ale możemy skorzystać z jednej z usług
płatnego projektowania lub bezpłatnego planera dostępnego na stronie IKEA. Co ważne, o naszą kuchnię
nie będziemy musieli martwić się przez lata, dzięki
bezpłatnej 25-letniej gwarancji na kuchnie METOD.

l Beata Sakowska
l Fot. IKEA
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l ŁDF2017 make me! Magdalena Mojsiejuk, Paweł Lasota KNOTTY

Projektowanie OD.NOWA
i miejskie marzenia
Jak będziemy mieszkać, pracować, spędzać czas wolny? W jakich
miastach będziemy żyć i jak się po nich przemieszczać? W jakim
świecie będziemy się rodzić, dorastać i starzeć? Odpowiedzi na te
pytania poszukiwać będziemy podczas 11. edycji Łódź Design
Festival. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy, która odbędzie
się w Łodzi w dniach 3-8 października jest OD.NOWA.

Ł

Łódź Design Festival prezentuje design w różnych jego odsłonach – od wzornictwa przemysłowego, poprzez art i craft design, projektowanie graficzne i architekturę, aż po modę. 11.
edycja festiwalu odbędzie się pod hasłem OD.
NOWA.
– Nowość zdaje się być najważniejszą cechą
współczesności. Zakwestionowaliśmy wiele starych prawd i utartych sposobów myślenia. Po
raz pierwszy w historii, w wysoko rozwiniętych
społeczeństwach, najmłodsze pokolenia żyją
w świecie diametralnie innym od tego, w którym dorastali ich rodzice. Niespotykane wcze-
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śniej zmiany technologiczne, społeczne i środowiskowe motywują do ciągłego poszukiwania
nowych rozwiązań. Na każdym niemal etapie
naszego życia stykamy się z nowymi wyzwaniami – opowiada Michał Piernikowski, dyrektor
Łódź Design Festival. – Jak będziemy mieszkać,
pracować, spędzać czas wolny? W jakich miastach będziemy żyć i jak się po nich przemieszczać? W jakim świecie będziemy się rodzić,
dorastać i starzeć?. Te pytania postanowiliśmy
zadać projektantom, kuratorom i markom,
z którymi przygotowujemy tegoroczną edycję
festiwalu.
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Premierowo pokazywana w Polsce, prosto
z prestiżowego London Design Museum, wystawa New Old – projektowanie dla nas w przyszłości inspiruje do przemyślenia na nowo podejścia do wzornictwa dedykowanego ludziom
starszym. Kuratorzy Helen Hamlyn i Jeremy
Myerson zaprezntują projekty uznanych na
całym świecie twórców, tj.: Konstantin Grcic,
IDEO, Yves Béhar/fuseproject, Future Facility,
Special Projects oraz Priestman Goode.
Drugim ważnym punktem tegorocznego
Łódź Design Festival jest polska premiera wystawy Miejskie marzenia, której organizatorem
jest Vitra Design Museum. Kuratorzy Ronan
i Erwan Bouroullec przygotowali inspirujące
studium możliwych scenariuszy rozwoju miast,
podkreślając potrzebę wprowadzania na nowo
do naszego codziennego otoczenia natury: roślin, zwierząt, wody i ognia.
Na program festiwalu składa się blisko 30
wystaw, które od 3 października będą dostępne
w centrum festiwalowym na ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi. Poza wspomnianymi New Old
i Miejskie marzenia, będzie można obejrzeć
m.in. Polish Design Island 2017, czyli będący
wynikiem współpracy 9 regionów Polski, podróżujący po Europie kontener prezentujący
27 polskich projektantów, czy zagadkową, tworzoną przez społeczność lokalną kolekcję w ramach Mystery Things Museum, która krążąc po
świecie zostaje wzbogacana o kolejne ciekawe
i piękne obiekty, których funkcję początkowo
bardzo trudno odgadnąć. Jak co roku, w ramach
prezentacji wyników plebiscytu must have, będzie można obejrzeć najlepsze polskie wdrożenia, a wystawa prezentująca finalistów 10.
edycji międzynarodowego konkursu make me!

l Tytuł wystawy: Bunt materii
l Organizator: Centralne Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi
l Kurator: Marta Kowalewska
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l Tytuł wystawy: Showroom Hello Pets
l Organizator: Hello Pets
to szansa, na poznanie tematów, które inspirują
najlepszych projektantów młodego pokolenia.
Jednak Łódź Design Festival to nie tylko
wystawy, to przede wszystkim miejsce kreatywnych spotkań i ożywionych dyskusji. Wydarzenie organizowane jest nie tylko z myślą
o specjalistach z branży szeroko pojętego projektowania, ale dla każdego, kto lubi twórczo
spędzić czas, niezależnie od wieku czy profesji.
Jednym z ważniejszych punktów festiwalu jest
Edukreacja, czyli strefa dla rodzin z dziećmi.
Na najmłodszych odbiorców czekają warsztaty
z zakresu druku 3D, budowania robotów czy nawet programowania oraz kodowania. Dzieciom
też dedykowane są lekcje designu w formie spacerów z przewodnikiem po wybranych ekspozycjach, wystawa Miasto i Las oraz interaktywny
kalendarz przybliżający świat przyrody.
Profesjonaliści będą mogli wziąć udział
w panelach wykładowych oraz blokach tematycznych oscylujących wokół tematów architektury, nowej ekonomii, biznesu, przestrzeni
miejskiej, badań rynku i trendów w projektowaniu. Gościem specjalnym festiwalu będzie
Jenny B. Osuldsen z pracowni architektonicznej
Snøhetta. Ta ceniona na świecie pracowania
specjalizuje się w obszarze architektury bryłowej, architektury krajobrazu, architektury
wnętrz oraz wzornictwa, zatrudniając 180 pracowników z 30 krajów.
Emocjonująco zapowiada się gala otwarcia
Łódź Design Festival (3 października, godzina
18:30), podczas której poznamy zwycięzców
nagród konkursu make me! – nagrody głównej PARADYŻ AWARD w wysokości 20.000 PLN,
ufundowanej przez Mecenasa Festiwalu Ceramikę Paradyż oraz nagrody specjalnej w wysokości 10.000 PLN.

l Więcej informacji na temat festiwalu znajduje się na stronie www.lodzdesign.com

59

60

moda

moda

Jolanta i Kamil,
model i modelka roku
Jolanta Wilczek z Raciborza i Kamil Bahar

z Poznania okazali się najlepsi podczas tegorocznej edycji The Look of
the Year, najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu dla modelek
i modeli. Będą reprezentować Polskę w światowej edycji tego konkursu,
który w październiku odbędzie się we Włoszech.

G

Gala finałowa, którą zorganizowano w Centrum Promocji Mody
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi przyciągnęła wiele gwiazd.
Na tegorocznym finale konkursu pojawili się m.in. Marcelina
Zawadzka, Izabella Krzan, duet Paprocki & Brzozowski, Mariusz
Przybylski, Rafał Maślak, Ada Fijał, Kamila Szczawińska, Ekskluzywny Menel, Ania Bosak, Mateusz Góral Jarzębiak, Ania Piszczałka, Patrycja Wieja, Sabina Sago i Mister Polski 2016 - Jan Dratwicki. Finał poprowadził Olivier Janiak, a na zakończenie gali swój
recital dał zespół KAMP!

www.lifein.pl
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20 finalistów konkursu zaprezentowało się w aż 9
pokazach: duetu Paprocki & Brzozowski, Mariusza Przybylskiego, Marty Kuszyńskiej, Jarosława Ewerta, Natashy Pavluchenko, Andrzeja Fodera oraz marki Male-Me,
Gabbiano, PAWO i Fabryki Rajstop Adrian w specjalnej
stylizacji przygotowanej na finał The Look of the Year.

O laureatach

Kamil Bahar ma 20 lat i 184 cm wzrostu. Mieszka w Poznaniu. Jest pierwszym ciemnoskórym modelem, który wygrał polską edycję The Look of the Year. Urodził
się w Polsce, ale ma afrykańskie korzenie. Poza modelingiem interesuje się sportami sylwetkowymi i piłką
ręczną. Najbardziej inspiruje go Tyson Beckford uważany za jednego z najlepszych modeli na świecie, który
współpracował m.in. z takimi markami jak Calvin Klein
i Ralph Lauren oraz znalazł się na liście najpiękniejszych
ludzi świata magazynu ,,People”. Jego największym marzeniem jest kariera w świecie mody.
Jolanta Wilczek ma 20 lat i 182 cm wzrostu. Pochodzi
z Raciborza. Studiuje na Uniwersytecie Opolskim. Wolny
czas spędza aktywnie. Uwielbia podróżować, a najbardziej
poznawać nowe miejsca, ludzi, kulturę i język. Jej pasją jest
taniec, przez 9 lat należała do grupy tanecznej. Inspiruje
ją Kasia Struss, która karierę rozpoczęła w wieku 16 lat,
brała udział w kampaniach reklamowych wielu marek jak
Chloe, Gucci, Dolce&Gabbana, Prada oraz znalazła się na
okładkach znanych magazynów. Jej największy modowym
marzeniem jest udział w New York Fashion Week.

l Zdjęcia: Jacek Kurnikowski
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Baboo: – wyjątkowe
ubrania dla każdej kobiety
W sklepach nie mogły znaleźć niczego dla siebie, dlatego wzięły sprawy
w swoje ręce. Dziewczyny z Baboo upodobanie do wysokiej jakości
materiałów i uniwersalnych wzorów przemieniły we własną, rodzinną
markę. Agnieszka i Agata Rogaczewskie oraz Ola
Klikar, mama i dwie córki, wierzą, że każdy może wyglądać świetnie.

P

Pomysł na ubrania uniwersalne, tzw. „one size” powstał,
kiedy zdały sobie sprawę, że kobiety rezygnują z zakupu
rzeczy, które im się podobają ze względu na brak odpowiedniego rozmiaru. – U nas nie ma metek, ani klasycznych rozmiarów, dlatego ten problem nie istnieje. Nie korzystamy
też z usług profesjonalnych modelek. W naszych ubraniach
prezentują się dwie Ole – Klikar i Ramięga, która również
należy do rodziny – mówi Agata Rogaczewska. – Gwarantujemy, że nasze ubrania wyglądają dobrze na dwudziestoletniej dziewczynie, kobiecie w średnim wieku, a także na siedemdziesięciolatce – tłumaczą zgodnie właścicielki marki
Baboo. – Kobiety czują się w nich komfortowo i na dodatek
mogą pokazać się w nich w każdej sytuacji, niezależnie czy
jest to wyjście do pracy, czy spacer po parku.
Dziewczyny przyznają, że na początku istnienia Baboo
nie były ekspertkami od produkcji odzieży. Rozpoczęły
więc poszukiwania kompetentnych osób, które pomogły
im stworzyć markę odzieżową z prawdziwego zdarzenia.
Jedną z większych trudności okazało się znalezienie szwalni, która odpowiadałaby wysokim wymaganiom całej rodziny. Cały proces tworzenia ubrań odbywa się w Łodzi –
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od łódzkich pomysłów, przez miejscowe tkaniny i lokalne
zakłady krawieckie. Modele i kroje ubrań odzwierciedlają
gust samych założycielek. Mimo że autorką projektów nie
jest żadna z nich, lecz osoba z doświadczeniem artystycznym, to każdy pomysł omawiany jest w gronie rodzinnym
i poddawany mniejszej lub większej krytyce. – Śmiejemy
się, że u nas w domu, zamiast telewizji, oglądamy ubrania.
Jesteśmy wyjątkowo rodzinną firmą, dlatego wspólna praca daje nam dużo radości przy jednoczesnym zaufaniu –
mówi Ola Klikar. – Trzeba po prostu lubić ludzi, z którymi
się pracuje – dodaje Agnieszka Rogaczewska.
Aktualnie właścicielki Baboo planują minikolekcję na
jesień/zimę, którą już wkrótce będziemy mogli znaleźć
w wybranych łódzkich butikach, a także bezpośrednio na
stronie internetowej marki. Pytane o sklep stacjonarny,
mówią, że wolą się nie spieszyć, tylko dalej, konsekwentnie realizować swoją wizję. Póki co zdradzają, że ich największą radością, jest zobaczyć na ulicy obcą osobę ubraną w stworzoną przez nie kreację.

baboo.pl
baboo@baboo.pl
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moda

Łódź znów
na mapie
światowej
mody

Ł

l Karolina Mikołajczyk
Łódź Young Fashion 2017, to szansa na to, by zapoznać
się z różnorodnymi obliczami mody i sztuki. Impreza powstała z trzech odbywających się już wcześniej w Łodzi
wydarzeń: Gali Dyplomowej ASP, Bra Day i Ogólnopolskiego Konkursu „Złota Nitka”.
– Tworząc Łódź Young Fashion, zależało nam na tym,
by informacja o Łodzi modowej dotarła do młodych projektantów z całego świata. Dziś zaproszenie do naszego
miasta otrzymują dziesiątki uczelni artystycznych i całe
międzynarodowe środowisko twórców mody – podkreśla
Iza Zbonikowska, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
Najważniejszym punktem wydarzenia jest konkurs
International Contest – Łódź Young Fashion Award 2017,
adresowany do młodych projektantów, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Hasłem przewodnim tegorocznej
edycji są EMOCJE. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 30 000 euro ufundowaną przez miasto Łódź
oraz prestiżową statuetkę „Manequine 2017”. Do jury
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Cztery dni konkursów,
warsztatów oraz imprez
o charakterze międzynarodowym
otworzą młodym projektantom
drogę do realizacji marzeń.
18 października 2017 roku
rozpocznie się Łódź Young
Fashion – nowe wydarzenie
modowe współtworzone przez
miasto i Akademię Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego
w Łodzi.
zostały zaproszone wybitne osobistości ze świata mody,
m.in.: Junko Koshino, Sylvie Ebel, Kasia Sokołowska, Monika Jac Jagaciak i Tomasz Ossoliński.
– Do podjęcia tej wyjątkowej inicjatywy, jaką jest
Łódź Young Fashion, upoważnia nas wieloletnie doświadczenie w kształceniu, w obszarze mody, a działająca od
1972 roku Katedra Ubioru na Wydziale Tkaniny i Ubioru
łódzkiej Akademii jest kolebką najlepszych polskich projektantów. Posiadamy również znakomitą infrastrukturę
w Centrum Promocji Mody, działającym przy Akademii.
Tam znajduje się dwudziestometrowy wybieg, profesjonalne zaplecze i imponująca aparatura multimedialna,
gwarantująca wysoki poziom artystyczny przygotowywanych spektakli – mówi prof. Jolanta Rudzka-Habisiak,
Rektor ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Kolejnym wydarzeniem odbywającym się w ramach
Łódź Young Fashion jest 32. Gala Dyplomowa absolwentów Katedry Ubioru z Wydziału Tkaniny i Ubioru. Impreza odbywa się od 1995 roku. Od tego czasu bardzo zmieni-

moda

l Krystian Szymczak

l Ewa Gołaszewska

l Laima Jurca

Prace finalistów Ogólnopolskiego Konkursu „Złota Nitka” 2017 oraz
Międzynarodowego Konkursu Łódź Young Fashion Award 2017

l Sandra Stachura

l Paulina
Świątkowska

l Chen Zhi
ła swój charakter. Dziś to prawdziwa uczta dla zmysłów.
Kilkadziesiąt reflektorów i rzutników, wielkoformatowe
ekrany, 20-metrowy wybieg ze ścieżką multimedialną oraz
ekran led pozwalają na zaprezentowanie każdej kolekcji,
podkreślając jej charakter, a z pokazów czyniąc prawdziwie widowiskowe perły. To jednak przede wszystkim konkurs, którego uczestnikami są studenci. Absolwenci ASP
powalczą o nagrodę główną Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz o nagrody partnerów uczelni, głównie
firm odzieżowych współpracujących z Katedrą Ubioru.
W tym roku w jury zasiądą m.in.: Łukasz Jemioł, Paprocki&Brzozowski, Ewa Kowalewska-Kondrat (Harel) i Marcin Świderek.
18 października przekonamy się również, kto zdobędzie 30 000 zł w Ogólnopolskim Konkursie „Złota Nitka”
i jednocześnie „dziką kartę” pozwalającą na udział w konkursie International Contest – Łódź Young Fashion Award
2017. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest hasło
Awangarda. „Złota Nitka” to najstarszy i najbardziej pre-
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l Kinga Kasińska
stiżowy konkurs w Polsce skierowany do młodych projektantów. Wśród jego laureatów wymienić można Macieja Zienia, Agatę Wojtkiewicz, Łukasza Jemioła czy duet
Paprocki&Brzozowski. To wydarzenie, w którym mogą
wziąć udział zarówno profesjonalni projektanci, jak i debiutanci – artyści związani ze szkołami mody, uczelniami
artystycznymi i freelancerzy urodzeni po 1987 r. Liczy się
przede wszystkim świeże spojrzenie na modę i światowe
trendy oraz odwaga w prezentowaniu własnego stylu.
W ramach wydarzenia odbędzie się również Bra Day
2017. To trzecia odsłona imprezy realizowanej wspólnie
przez łódzką ASP, Szpital im. M. Kopernika w Łodzi i Fundację Pełną Piersią. To wydarzenie modowe, w którym
biorą udział wiodący polscy projektanci – w poprzednich
dwóch edycjach byli to: Gosia Baczyńska, Małgorzata
Czudak, MMC Studio, La Mania – Joanna Przetakiewicz
czy Ewa Minge. Głównymi bohaterkami wieczoru są jednak Amazonki – wyjątkowe kobiety, które podczas imprezy występują w roli modelek.
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Sport, domowe porządki
i nieinwazyjne komórki
Każdy z nas podejmując się intensywnej czynności fizycznej,
której na co dzień nie wykonuje, jak chociażby sport weekendowy,
całodniowe porządki, mycie okien, czy malowanie narażony jest na
wystąpienie dolegliwości bólowych barku – mówi dr Michał
Waszczykowski, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
na co dzień pracującym w Klinice Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej
i Traumatologii Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Czy urazy barku przytrafiają
się tylko sportowcom?

Michał Waszczykowski: Urazy barku nie dotyczą tylko sportowców. Grupa ta, a zwłaszcza
określone dziedziny sportu, tak zwane sporty
rzutowe, lub inaczej mówiąc „ponad głowę”, są
szczególnie narażone na kontuzję barku. Mam
tu na myśli siatkówkę, piłkę ręczną, tenis, badminton, tenis stołowy, golf czy baseball. Specyfiką tych sportów jest wielokrotnie powtarzany ruch ramienia ponad głową, wykonywany
z określoną siłą i amplitudą. Ta częstotliwość
wykonywania danego ruchu, z maksymalną
siłą oraz zakresem rodzą specyficzne problemy
barku. Sportowcy wyczynowi będą wyjątkowo narażeni na tego typu problemy. Jednak te
dyscypliny sportu uprawiają także amatorsko
i rekreacyjnie rzesze ludzi, którzy nie są zawodowcami. Oni także są narażeni na ryzyko wystąpienia podobnych problemów. Koleją grupę
problemów prezentują osoby, które wykonują
określone zawody, które również w istotny sposób angażują ich ramiona w pracy fizycznej ponad głową, na przykład malarze, tynkarze. Oni
prezentować będą zmiany patologiczne w barku, które doprowadzają do przeciążeń określonych struktur np. ścięgien prowadzą w konsekwencji do ich uszkodzeń.

Z jakimi problemami zgłaszają się do Pana
najczęściej dorośli?

Zmiany przeciążeniowe barku mogą wystąpić
u każdego z nas, kto podejmie się intensywnej czynności fizycznej, której na co dzień nie
wykonuje, a która w sposób istotny angażuje

66

określone grupy mięśniowe ramienia i barku,
np. całodniowe porządki, czy mycie okien. Często zgłaszają się do nas również osoby starsze.
Zachodzi u nich szereg zjawisk biologicznych
związanych ze starzeniem się tkanek, ich niedokrwieniem i osłabieniem, co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzeń określonych
struktur barku np. ścięgien pierścienia rotatorów. Jest również olbrzymia grupa ludzi, która
przez swoją codzienną aktywność zawodową,
a także sportową, narażona jest na wystąpienie
ryzyka urazu barku, np. rowerzyści, narciarze,
uczestnicy gier zespołowych, sportów walki
itp. Na końcu pozostaje jeszcze aspekt zwyczajnej losowości i następstw nieszczęśliwych
wypadków, urazów, upadków z wysokości, wypadków komunikacyjnych itp. Widzimy więc,
że problem urazów baku, ale i dolegliwości bólowych barku nie wynikających z jednego tylko
urazu, dotyczy nie tylko sportowców zawodowców, ale wszystkich z nas.

A dzieci jakich urazów barku najczęściej
doświadczają?

Złamań obojczyka, które są przyczyną upadków
z wysokości (drzewo, ogrodzenie), upadków
z roweru, czy podczas jazdy na nartach.

Jak wygląda diagnostyka w przypadku
chorób obręczy barkowej? Jakie badania odgrywają największą rolę w procesie diagnostycznym?

Podstawowe jest zawsze badanie przedmiotowe
i podmiotowe, czyli zebranie od pacjenta tzw.
wywiadu, a także bezpośredni kontakt i bada-

Fot. Beata Sakowska
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nie chorego. Później, w zależności od stawianych hipotez i prawdopodobnych rozpoznań,
lekarz zleca określone badania obrazowe, aby
potwierdzić swoje podejrzenia lub je wykluczyć.
Nadal podstawowym badaniem obrazowym
jest zdjęcie rentgenowskie. To badanie tanie,
powtarzalne i wiele wnoszące w procesie diagnostycznym. Uwidacznia przede wszystkim
problemy dotyczące kości – złamania, procesy
nowotworowe, chorobę zwyrodnieniową, ale
pośrednio też mówi nam o jakości i stanie otaczających staw ramienny tkankach miękkich,
na przykład ścięgnach. Przydatne jest także badanie ultrasonograficzne. Pozwala uwidocznić
przede wszystkim stan tkanek miękkich np. ścięgien pierścienia rotatorów. Do dyspozycji mamy
również tomografię komputerową, która precyzyjnie opisuje i obrazuje układ kości barku, np.
w przypadku wieloodłamowych złamań głowy
kości ramiennej. Pozwala to lekarzowi podjąć
właściwą decyzję terapeutyczną i zaplanować leczenie operacyjne. W ostatnim czasie na znaczeniu zyskuje rezonans magnetyczny barku, jako
precyzyjne badania obrazujące wszystkie struktury barku (kości oraz tkanki miękkie), pozwala
ono wykryć uszkodzenia struktur niewidoczne
w innych badaniach (np. uszkodzenia obrąbka
stawowego, uszkodzenia chrząstki stawowej).

Kiedy koniecznie okazuje się leczenie operacyjne?

Miejsce na leczenie operacyjne pojawia się zawsze wtedy, kiedy leczeniem zachowawczym
nie możemy uzyskać zakładanych i pożądanych
efektów lub jeżeli uszkodzenie jest tak duże,
że jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Obecnie, dzięki dostępności różnych metod leczenia
biologicznego, regeneracyjnego – osocze bogatopłytkowe (PRP), mezenchymalne komórki
macierzyste, jesteśmy w stanie leczyć pewne
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patologie barku nieinwazyjnie, bez uciekania się do technik operacyjnych. Jednak nadal
w wielu przypadkach musimy zdecydować się
na leczenie operacyjne. Obecnie jest ono zdecydowanie mniej inwazyjne niż w przeszłości. Pozwala na szybszy powrót do pełnej aktywności
i ogranicza ryzyko niekorzystnych następstw
i powikłań.

Jak ono przebiega?

Techniki operacyjne barku idą w kierunku ich
małoinwazyjności i mniejszej traumatyzacji
tkanek. Powszechnie w leczeniu chorób i urazów barku wykorzystujemy artroskop. Przy
pomocy małych nacięć na skórze barku wprowadzamy do jego wnętrza małą kamerę, dzięki
której możemy dokładnie zobrazować uszkodzenie i widząc wnętrze barku na ekranie monitora, naprawiać uszkodzone tkanki.

A jak jest z rehabilitacją w przypadku urazów
oraz po zabiegu operacyjnym i na czym ona
polega?

Czas trwania i intensywność rehabilitacji uzależniona jest od problemu oraz sposobu jego
leczenia. Może ona trwać od dwóch tygodni do
nawet kilkunastu tygodni, czy kilku miesięcy.
W trakcie stosujemy zabiegi z zakresu fizykoterapii (laser, pole magnetyczne, ultradźwięki, prądy), które przyspieszają proces gojenia,
zmniejszają obrzęk tkanek, dolegliwości bólowe. Najistotniejszą częścią procesu usprawniania jest jednak kinezyterapia, czyli pasywne
i aktywne uruchamianie poszczególnych grup
mięśniowych, aby przywrócić pełen zakres ruchów, siłę i sprawność.

Dziękuję za rozmowę
l Rozmawiała Beata Sakowska
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Fot. Joanna Jaros
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Nie możemy ślepo podążać
za tym, co kreuje You Tube
czy Instagram, bo w efekcie
wszyscy będziemy mieć
identyczne brwi i jednakowe
kości policzkowe. Każda
kobieta ma w sobie coś
innego i warto to podkreślić
– mówi Patrycja
Jundo, charakteryzatorka,
właścicielka marki Jundo
Make up.

Kilka chwil z życia
charakteryzatora
LIFE IN. Łódzkie: Kiedy doszłaś do wniosku, że malowanie innych to całkiem przyjemna praca?

Patrycja Jundo: Na moich drugich studiach (śmiech).
Pierwsza była socjologia, a potem zaczęłam studia na kierunku artystyczna grafika komputerowa. Na zajęciach
z fotografii zaczęłam kombinować i poprawiać modelki.
Wtedy zapragnęłam zostać charakteryzatorem. I to był
strzał w dziesiątkę.

Czym wyróżnia się Jundo Make up w świecie, w którym każda z pań – lepiej lub gorzej – umalować się
potrafi, bo przecież wystarczy włączyć film instruktażowy na You Tube…

Internet, w tym You Tube, daje duże możliwości do nauki
w wielu dziedzinach, ale, prawdę mówiąc, trzeba mieć sporą wiedzę, żeby te wszystkie informacje podzielić na wartościowe i te, które zupełnie się w życiu nie sprawdzą. To
jest trochę tak, że to, co sprawdza się tej czy innej blogerce,
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pasuje do jej urody, nie będzie pasowało każdej z nas. You
Tube, Instagram itp. rządzą się swoimi prawami. Czasami
słyszę od klientek: „Na Kim Kardashian poproszę!”. Każda z nas jest inna, potrzebuje indywidualnych rozwiązań.
Nie możemy ślepo podążać za tym, co kreuje You Tube czy
Instagram, bo w efekcie wszyscy będziemy mieć identyczne brwi i jednakowe kości policzkowe. Do każdej klientki
trzeba podejść indywidualnie. Każda kobieta ma w sobie
coś innego i warto to podkreślić.

Mimo młodego wieku masz już spore doświadczenie,
jesteś też z wykształcenia charakteryzatorką.

Jestem charakteryzatorem, ale też wizażystą stylistą.
Mam doświadczenie, bo nie boję się nowych wyzwań.
Uważam, że nie istnieje nic, czego się nie da zrobić, trzeba
się tylko odpowiednio przygotować. Zdobywam doświadczenie w codziennej pracy, ale też stale jeżdżę na szkolenia i doskonalę swoje umiejętności.

uroda

Patrycji Jundo porady na jesień
Zabrzmi jak banał, ale z trendami, zarówno w modzie jak
i w makijażu, należy być bardzo ostrożnym. Nie każdemu
pasuje to, co jest modne – ta zasada zawsze się sprawdza
i warto o niej pamiętać. Modna od kilku sezonów jest
świeża, świetlista, promienna, zadbana skóra. Na to możemy
pozwolić sobie jesienią. Miłą odmianą po lecie niech będą
mocniej podkreślone usta, ciemniejsze kolory: wiśnie, śliwki,
bordo – jesień im sprzyja. Myślę że najważniejsze to skupić
się na kondycji naszej skóry i odpowiednio o nią zadbać.
Kiedy już położymy na nią podkład, użyjemy rozświetlacza,
różu, czy innych kosmetyków, ona będzie dobrze wyglądać.
To właśnie jest w modzie od kilku sezonów i na to zawsze
zwracam szczególną uwagę.

Skóra jesienią

Jesień nie jest jakimś szczególnym momentem do dbania
o skórę. Jeżeli cały rok dobrze o nią dbamy, to nie będziemy
mieć większych problemów jesienią. Natomiast na pewno
warto zregenerować skórę po lecie. Duża ilość słońca
nie jest dobra dla naszej cery i musimy ją w jakiś sposób
odbudować. Tak więc należy ją porządnie nawilżać i przynajmniej raz w tygodniu zrobić peeling. Cała pielęgnacja
tak naprawdę to temat rzeka…. Forma pielęgnacji jest bardzo uzależniona od rodzaju naszej skóry i tego, czego
ona potrzebuje. Dobry demakijaż, peeling i nawilżanie to uniwersalna porada i należy ją stosować codziennie. Tak
naprawdę na jakość naszej skóry wpływa bardzo wiele czynników – nie tylko dobra pielęgnacja, ale także nasza
dieta, styl życia, skład kosmetyków…Bardzo wiele czynników wpływa na to, jak nasza skóra wygląda i jak reaguje
na zmiany pogody. Na pewno jesień jest dobrym momentem na poważniejszą pielęgnację. Istnieje wiele zabiegów
kosmetycznych, które można stosować wyłącznie w sezonie jesienno-zimowym dlatego, że nie zaleca się po nich
opalania skóry. Warto razem z kosmetyczką wdrożyć jakiś plan pielęgnacji dostosowany do naszej cery. Pamiętajmy
o tym, że dobry makijaż, trwały makijaż, jest ściśle związany ze stanem naszej skóry.

Z kim dotychczas współpracowałaś?

Pracuję z osobami prywatnymi, kiedy chcą pięknie wyglądać w ważnym dla nich dniu, przy sesjach zdjęciowych…Często zdarza mi się także pracować przy różnych
produkcjach telewizyjnych, np. TVN Style, gdzie upiększam uczestniczki metamorfoz, przy koncertach Radia
Zet, podczas których przygotowuję gwiazdy do wyjścia na
scenę. Ze wszystkich tych zajęć najbardziej lubię jednak
teatr. W garderobie panuje niepowtarzalna atmosfera
i zupełnie inny klimat. Razem z Teatrem Fundacji Kamila
Maćkowiaka zrobiliśmy już kilka fantastycznych produkcji, każda z nich to zupełnie inna praca, bo przecież nie
da się porównać mojej pracy przy monodramie „AMOK”
do tej przy „Ławeczce na Piotrkowskiej”. To są zupełnie
różne światy i różne oblicza mojej pracy. Oba tak samo
ciekawe.

Najbliższe plany?

www.lifein.pl

Fot. Adam Strzyżewski

Trendy w makijażu

Powoli kończymy zdjęcia na jesienną ramówkę w telewizji, a jednocześnie przygotowujemy nowy sezon w Teatrze
Fundacji Kamila Maćkowiaka, gdzie trwają prace nad nową
premierą – spektaklem „Cudowna terapia” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Wydawałoby się, że lato obfituje
w pracę dla wizażystów, bo to w końcu sezon ślubny, ale
wbrew pozorom w pozostałą część roku także jest dużo
pracy: spektakli, programów, sesji zdjęciowych. I jeszcze
Haloween czy Sylwester, kiedy to można się wyżyć twórczo
(śmiech). Planów jest dużo, tylko doba zbyt krótka...

l Rozmawiała: Joanna Jaros

Patrycja Jundo

511 752 337
jundo.makeup@gmail.com
www.patrycjajundo.com
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Panie swojego czasu:
portret współczesnych Polek

J

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kobiety poświęcały cały swój
czas na wychowanie dzieci i pielęgnowanie domowego
ogniska. Zabiegane, zmęczone, zawsze stawiające potrzeby swoich bliskich na pierwszym miejscu, idealnie wpisywały się w stereotyp matki-Polki. W gąszczu codziennych
spraw i obowiązków domowych trudno im było znaleźć
przestrzeń i moment dla siebie. Na szczęście od tego czasu
wiele się zmieniło. Współczesne Polki to PANIE SWOJEGO
CZASU. To kobiety, które z powodzeniem łączą wiele życiowych ról jednocześnie dbając o swoje potrzeby, pasje i marzenia. To kobiety, które chętnie w siebie inwestują, nie
szczędzą czasu i pieniędzy na własny rozwój, karierę oraz
to jak wyglądają. Spełniają się na wielu polach. Świadomie
wybierają swoje ścieżki życiowe, rzadko ulegają presji społecznej oraz narzuconym przez nią stereotypom. Zdają sobie sprawę jak cenny jest ich czas, dlatego zarządzają nim
w sposób mądry, przemyślany i konsekwentny.

Edukacja

W Polsce mieszka blisko 20 mln kobiet. Z danych GUS
wynika, że wykształcenie średnie ma 30 proc. kobiet,
natomiast wykształceniem wyższym może pochwalić się
19 proc. Polek. Wśród wszystkich studiujących w roku
akademickim 2013/2014 kobiety stanowiły ponad 58
proc. Kobiety przeważały także wśród ogólnej liczby studentów. Warto zaznaczyć, że Polki należą do najlepiej
wykształconych kobiet w Unii Europejskiej. Istotną mo-
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tywacją do kształcenia się są oczywiście wyższe zarobki,
możliwość pracy w interesującym zawodzie ale także niezależność, którą Polki bardzo sobie cenią. Współczesne
Polki otwarcie przyznają, że wyższe wykształcenie gwarantuje im wysoką pozycję społeczno-zawodową oraz wynagrodzenie, które pozwala im wieść styl życia o jakim
zawsze marzyły. Zarobki przestały być dla nich tematem
tabu. Kobiety z pełnym przekonaniem zdają się mówić:
„Znam swoją wartość, wiem ile potrafię, mam ogromne doświadczenie zawodowe i zasługuję na adekwatne
wynagrodzenie”.
Zdobyte wykształcenie dla wielu z nich staje się przepustką do realizacji marzeń o własnej firmie. Młode Polki
stawiają na przedsiębiorczość, są aktywne na rynku pracy, odnoszą spektakularne sukcesy. Dobre wykształcenie
daje im większą pewność siebie oraz odwagę w życiu zawodowym. Polska należy do czołówki UE pod względem
przedsiębiorczości kobiet. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 63 proc. kobiet pracujących najemnie bierze pod uwagę założenie własnej firmy
w ciągu najbliższych pięciu lat.

Rodzina

Okazuje się, że współczesne Polki wcale nie odrzucają instytucji małżeństwa, jak było to jeszcze popularne dekadę
temu. Z sondażu przeprowadzonego przez GFK Polonia dla
Rzeczpospolitej wynika, że powracają tradycyjne, konser-

styl życia

„Pokaż mi jak wykorzystujesz swój czas,
a powiem Ci kim jesteś”.
watywne wartości. Zdecydowana większość kobiet przyznaje, że małżeństwo ma dla nich duże znaczenie. Tym,
co różni Polki od ich matek i babć jest wiek, w którym decydują się na założenie rodziny. Ich matki wychodziły za
mąż kiedy miały 25 lat, ich babcie 20. Współczesne Polki
najczęściej biorą ślub około 30. To dla nich idealny czas, to
moment, w którym z reguły mają ustabilizowaną sytuację
materialną, stałą pracę oraz doświadczenie zawodowe. Stabilna i ugruntowana pozycja zawodowa pozwala im spokojnie skupić się na budowaniu życia rodzinnego.

Fot. Fotolia

Późne macierzyństwo

Statystyki pokazują, że jeszcze 10 lat temu Polki decydowały się na macierzyństwo w wieku 23 lat, dziś dopiero
w wieku 30 lat. Późne macierzyństwo, to coraz częściej
występujące zjawisko wśród Polek. Według danych GUS
w latach 2004-2014 liczba mam w wieku 39-44 wzrosła aż
czterokrotnie. Powszechnie wiadomo, że szanse na zajście
w ciążę maleją, kiedy kobieta skończy 35 lat. Kampania
społeczna „Nie odkładaj macierzyństwa na potem” (Fundacja Mamy i Taty) wywołała sporo kontrowersji. Dlaczego? Po pierwsze, współczesne Polki dają sobie prawo do
decydowania o sobie oraz czas na podjęcie jednej z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Po drugie, mają odwagę
powiedzieć NIE stereotypom i społecznej presji. Po trzecie,
decyzję o macierzyństwie chcą podejmować dopiero, kiedy poczują się gotowe na to by być matkami, kiedy będą
przekonane, że ten obowiązek udźwigną. Myślę, że śmiało
można zaryzykować twierdzenie, że w pokoleniu naszych
matek oraz babć macierzyństwo było kolejnym krokiem,
który był naturalną konsekwencją wyjścia za mąż. Taki
był wówczas ogólnie przyjęty model – kobieta stawała się
żoną, a następnie matką. Dziś współczesne Polki (zapewne nie wszystkie, ale znakomita większość) chcą od życia
czegoś więcej, szalenie cenią sobie swoją niezależność i nie
chcą zbyt szybko z niej rezygnować.
Nie jest to jednak jedyny powód późnego macierzyństwa. Dla wielu z nich decyzja ta jest nierozerwalnie związana z ich sytuacją materialną i zawodową. Jak
wynika z badań przeprowadzonych w 2013 roku przez
Instytut Badania Opinii Społecznej i Rynku, aż 1/3 Polek
decyduje się na późne macierzyństwo w obawie przed
kłopotami w pracy. Boją się, że po powrocie z urlopu
macierzyńskiego mogą różnić się poziomem wiedzy od
współpracowników, którzy nie mieli przerwy w karierze
zawodowej. Nie chcą z tego powodu stracić pracy. Nie jest
więc tak, że Polki nie chcą rodzić dzieci – rodziłyby, gdyby
miały ku temu odpowiednie warunki materialne i socjalne. Według „Diagnozy społecznej” największego badania
socjologicznego w Polsce, przeprowadzonego przez prof.
Janusza Czapińskiego – aż 3 miliony Polaków od 16. do
34. roku życia chciałoby mieć co najmniej jedno dziecko.
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Kasia Malinowska
life coach, właścicielka INSPIRATION
Centrum Językowo-Szkoleniowego
k.malinowska@inspiration.edu.pl

Czas dla siebie

Współczesne Polki nie boją się upływu czasu. Nie stanowi
on już o ich atrakcyjności, aktywności czy przydatności na
rynku pracy. Kobiety 50+ przeżywają prawdziwy renesans.
Są u szczytu swoich możliwości, które poza obszarem zawodowym realizują na różnych polach. To właśnie po 50. znajdują czas na swoje pasje, takie jak podróżowanie, nauka
języków obcych, rozwój osobisty etc. Są spełnione, cieszą się
życiem, dostrzegają jego uroki. To zdecydowanie ich czas.
Jeszcze trzydzieści, czterdzieści lat temu to byłoby nie do
pomyślenia. Rola kobiety w społeczeństwie była wyraźnie
i bardzo precyzyjnie określona. Pięćdziesięcioletniej kobiecie już pewnych rzeczy nie wypadało, z reguły była to kobieta zamężna, stateczna pani domu. W tamtych czasach model
kobiety był jeden – klarowny i dominujący. Dziś na szczęście
jest społeczne przyzwolenie na to, aby kobiety (niezależnie
od wieku) realizowały się na wielu polach. Współczesne Polki 50+ to kobiety spełnione zarówno w domu, w rodzinie,
jak i w pracy. Podkreślające jednocześnie swoje potrzeby,
mówiące – ja też jestem ważna. To kobiety wciąż bardzo
atrakcyjne fizycznie, dbające o swój wygląd, odważnie sięgające po możliwości jakie daje współczesna medycyna
estetyczna. W letniej kampanii marki BOHOBOCO wzięła
udział 81-letnia modelka Helena Norowicz. Ta, niewątpliwie odważna kampania przełamuje kolejne schematy. Pokazuje, że współczesna moda zaciera granice wieku oraz, że
każda kobieta może czuć się atrakcyjna niezależnie od wieku. Kobiety dojrzałe nie się już spychane na margines, ich
siła, kobiecość i doświadczenie są ich niebywałym atutem.

Panie swojego czasu

Współczesne Polki to PANIE SWOJEGO CZASU. Bardzo mądrze i świadomie decydują na co i kiedy go poświęcają. Ich
wybory życiowe pokazują jak bardzo cenią sobie czas, jak
ogromną wartość dla nich stanowi, dlatego w ich decyzjach
nie ma miejsca na przypadkowość, nieprzewidywalność czy
chaos. Jest ogromna świadomość swoich potrzeb, umiejętność dokonywania właściwych wyborów oraz sztuka rezygnacji z tego, co im nie służy. Jest także pokora i akceptacja otaczającej ich rzeczywistości. Jest też radość i duma
z bycia współczesną Polką – zadowoloną, szczęśliwą,
znającą swoją wartość i nade wszystko ceniącą swój czas.
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Kłamać każdy może,
trochę lepiej,
lub trochę gorzej
Każdy z nas kłamie. Codziennie. Przeciętnie kłamiemy
około 10 razy na dobę. Kłamiemy od dziecka. Już dwulatki
wywołując płacz kłamią, by zwrócić na siebie uwagę rodziców.
Kłamiemy w szkole, ściągamy na egzaminach, kłamiemy rodzicom
o wyjściach na imprezę. I nasza skłonność do kłamania nie kończy się
na liceum.

Z

Z czasem uczymy się, co nam daje kłamstwo, uczymy się
maskować prawdziwe emocje i uczucia, widząc, co za tym
idzie. Okłamujemy klienta, że jego mail wpadł do spamu,
a tak naprawdę nie chcemy na niego odpowiadać. Zakładamy profile społecznościowe, na których również kłamiemy. Kłamiemy na przykład wyglądem – dodając różne filtry, które maskują niedoskonałości. Kłamiemy o idealnym
życiu jakie stwarzamy na profilach społecznościowych, nie
pokazując trudnych momentów, a jedynie te wspaniałe.

Bo do kłamstwa trzeba dwojga

Zawsze powtarzam, że często ludzie nie dlatego są okłamywani, że tego nie widzą, tylko dlatego, że tego chcą.
Może nas przed tym uchronić po części znajomość własnych słabości, bo przecież każdy chciałby być bardziej
bogaty, ładny czy uzyskiwać zawsze najlepsze wyniki
swojej pracy. Nie znając swoich słabych stron, albo nie
chcąc się do nich przyznać, jesteśmy o wiele częściej skazani na bycie okłamywanym.
Kobiety kłamią częściej, żeby chronić innych, mężczyźni kłamią na swój własny temat. Częściej kłamią
i lepiej to ukrywają aktorzy niż ludzie spoza branży. Introwertycy kłamią rzadziej niż ekstrawertycy czy manipulatorzy.
Czasami są to tzw. białe kłamstwa, czyli pozornie nieszkodliwe, których używamy głównie po to, aby utrzymać
dobre relacje. Przecież każdy z nas lubi być chwalony za
nową fryzurę, kiedy wyjdziemy od fryzjera (nawet jeśli
nie jest udana), albo za zrzucenie paru kilo po miesięcznych wytrwałych treningach (pomimo, że efektów po
zrzuceniu tych kilku kilogramów nie widać od razu).
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Naucz się rozpoznawać kłamstwo

Wykrywaczem kłamstwa może stać się każdy z nas. To
nie jest sztuka tajemna. Wystarczy trochę chęci, uważności i czasu. Prowadzę kursy, podczas których uczę najważniejszych aspektów: odczytywania gestów, komunikatów
werbalnych i pozbywania się uprzedzeń. Każdy z nas ma
inną motywację do tego, aby kłamać. Poznać, co kim kieruje, gdy nas okłamuje to duży sukces. Aby to osiągnąć,
potrzeba o wiele więcej czasu na poznanie drugiej osoby
niż jednorazowa rozmowa.
Kłamiemy przy pomocy białych kłamstw, żeby być
lepiej postrzeganym w społeczeństwie, żeby tworzyć społeczność, mieć znajomych i być lubianym, sprawiać wrażenie osoby towarzyskiej czy pewnej siebie… bo przecież
nikt nie lubi jak mu się wytyka błędy.
Kłamiemy z obawy przed karą, konsekwencją naszych działań. I tutaj mówimy już o kłamstwie ciężkim,
świadomym wprowadzeniu kogoś w błąd. Zarówno zatajanie prawdy, ukrywanie jej, jak i kłamanie traktowane
są na równi jeśli chodzi o wagę kłamstwa. Rozważmy np.
kłamstwa młodzieży: zaobserwujmy jak kłamią, by nie
zostać przyłapanym np. na paleniu papierosów czy wagarach. Młody człowiek jest w stanie długo patrzeć w oczy
i opowiadać najbardziej wiarygodną wersję wydarzeń. Co
więcej wielu rodziców chcąc czuć, że dobrze wychowało
pociechy… w to wierzy. Tutaj znowu wracamy do sedna,
czyli tego, co chcemy słyszeć i w co chcemy wierzyć.

Inteligencja kłamie

Abraham Maslow w swoich teoriach podkreślał, że każdy
z nas posiada osobowość, która składa się z warstw o różnej
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Natalia Hofman
www.nataliahofman.pl
nataliahofman.trener@gmail.com
Psycholog, trener, Specjalistka w zakresie
komunikacji niewerbalnej i psychologii
kłamstwa.
Certyfikowany Ekspert
z zakresu odczytywania mowy ciała,
rozpoznawania mikroekspresji oraz emocji
– certyfikację uzyskała szkoląc się u Paula
Ekmana.
Prowadzi z tej tematyki szkolenia, jest
zapraszana do firm na konsultacje
w trakcie rekrutacji, rozmów czy
negocjacji, analizuje materiały pod kątem
kłamstwa – zarówno śledcze jak i cywilne.

głębokości, które ze sobą korelują. Mówił o samorealizacji
jako o momencie, w którym podstawowe potrzeby są zaspokojone i człowiek może myśleć swobodnie o realizacji potrzeb wyższych. Wspominał, że każde działanie jest źródłem
danej motywacji człowieka, czasami nieuświadomionej.
Pisząc o motywacji pod kątem kłamstwa chciałabym
zwrócić uwagę na to, że motywacja bardzo koreluje z osobowością i temperamentem rozmówcy oraz, że kiedy analizujemy jakieś świadome działanie, poznanie motywacji
pozwala nam odkryć bardziej podstawowe cele danej osoby. W kwestii rozpoznawania kłamstwa pod kątem jego
motywów warto dodać, że im bardziej zmotywowani kłamcy (wyższa stawka), im bardziej chcą uniknąć kary, tym
bardziej zachowują się sztywno, co w psychologii nazwano
osłabiającym efektem motywacyjnym (DePaulo&Kirkendol
1989).
Kolejnym powodem, dla którego ludzie kłamią, jest
tak zwane kłamstwo z zaskoczenia – pojawia się wtedy,
kiedy ktoś nas zaskoczy w danej sytuacji, a dana osoba chcąc ukryć prawdę, kłamie tym co ma „pod ręką”.
Najczęściej są to kłamstwa kierowane strachem przed
karą, konsekwencją danego działania. Jako ciekawostkę
podam, że według przeprowadzonych badań, zarówno
kłamstwa przygotowane jak i te spontaniczne nie wychodzą ludziom z niską inteligencją. Inne przyczyny kłamstwa to: podniesienie samooceny, potrzeba sprawowania
kontroli czy zemsta.
Niezależnie od powodów, kłamstwo na stałe wpisuje
się w życie każdego z nas. Być może zanim zaczniemy
oceniać powody, dla których inni kłamią, warto zadać sobie pytanie: Dlaczego ja kłamię?
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Zachowania, które mogą
świadczyć o kłamstwie
Gesty

l Stopy splecione pod krzesłem lub oplatające nogi krzesła.
l Pocieranie szyi, uszu – znaczące „nie chcę tego słyszeć”.
l Pocieranie oczu – znaczące „nie chcę tego widzieć”.
l Pocieranie nosa – u mężczyzn nos jest sferą erogenną,
swędzi kiedy mają coś do ukrycia.
l Częste popijanie wody, nalewanie w trakcie rozmowy.

Słowa i reakcje

l Powtarzanie pytania (często brzmiącego w sposób
oczywisty i prosty), odchrząknięcia, zająknięcia.
l Niechęć do podawania szczegółów poprzedniej pracy.
Zdawkowe odpowiedzi na pytania.
l Zachowania odbiegające od normy – może to być zmiana nastroju z bardzo radosnego na smutny.
l Unikanie rozmów albo kontaktu wzrokowego bądź
odwrotnie – bardzo usilne utrzymywanie spojrzenia
i sztuczny uśmiech.

Mimika

l Czas reakcji na emocje: prawdziwe emocje, np. z zaskoczenia trwają ułamki sekund, ale są możliwe do wychwycenia. Każda emocja, która utrzymuje się dłużej
jest oznaką kłamstwa – sztucznego okazywania emocji.
l Nieadekwatna emocja, słowa do wyrazu twarzy.
l Wstręt, jego dwoma głównymi sygnałami są grymasy:
marszczenie nosa i uniesienie górnej wargi.
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Fot. Paweł Łacheta

biznes
Łódzkie imprezy
z dobrą marką
O rekordowym roku, biznesowych relacjach, wystawienniczych
trendach i planach na przyszłość rozmawiamy z Katarzyną
Drobińską, prezes zarządu Międzynarodowych Targów Łódzkich.
LIFE IN. Łódzkie: Wszystko wskazuje na to,
że będzie to rekordowy rok dla Międzynarodowych Targów Łódzkich. Imprezy odwiedzi
ponad 100 tysięcy osób, weźmie w nich udział
blisko 1400 wystawców z kraju i zagranicy, 15
tysięcy metrów kwadratowych powierzchni zostanie wynajęte. Wynik ma być lepszy od ubiegłorocznego o 30 procent. Skąd ten wzrost?

Katarzyna Drobińska: To są nasze szacunki, ale
jest duża szansa, że się zrealizują. Pracowaliśmy
na to, przez ostatnie kilka lata, konsekwentnie
realizując przyjęte założenia. Udało nam się
zbudować taką rangę i pozycję naszych imprez,
szczególnie tych biznesowych, która jest bardzo
interesująca dla przedsiębiorców i chcą oni po
prostu brać udział w wydarzeniach organizowa-
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nych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie. Nie
bez znaczenia jest doskonałe położenie naszego
miasta, do którego teraz można z łatwością dotrzeć z każdego punktu w Polsce. To dla firm,
które biorą udział w targach jak i osób, które
przyjeżdżają zwiedzać imprezy jest dużym atutem, bo w przeciągu kilku godzin mogą na targi przyjechać i jeżeli jest taka potrzeba wrócić
w ciągu jednego dnia do miejsca zamieszkania.
Myślę, że tak naprawdę udało nam się zbudować
dobrą markę naszych łódzkich imprez.

Ile nowych imprez pojawiło się w ciągu ostatnich dwóch latach?

Do naszego kalendarza weszło 6 nowych tematów targowych. W ubiegłym roku były to Łódz-
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kie Regionalne Targi Pracy oraz Targi Logistyki
Magazynowej – INTRALOMAG, natomiast w tym
roku myślę, że najmocniejszym nowym wydarzeniem będą Targi Zatowarowania Centrów
i Sklepów Ogrodniczych gardenContracting. Do
kalendarza wprowadziliśmy też po raz pierwszy
Konferencję Komunikacja i Transport w Mieście,
Dni Urody i Estetyki – Pure Beauty oraz Targi Prezentów Świątecznych MIKOŁAJEK. Te ostatnie są
nawiązaniem do tradycji organizowanej przed
laty w naszym mieście „Gwiazdki Łódzkiej”.
Chcemy w ramach tej imprezy pokazać pomysły na oryginalne prezenty, dopasowane do potrzeb, gustów i preferencji osób z różnych grup
wiekowych. MIKOŁAJEK obędzie się równolegle
z Salonem Ciekawej Książki. Przede wszystkim
jednak skupiamy się na rozwoju imprez organizowanych przez nas od lat i tych, których branże
wykazują tendencje wzrostowe. Obserwujemy
to chociażby na przykładzie Międzynarodowych
Targów Zoologicznych PET FAIR.

Ale to już nie jest impreza organizowana
z myślą o odwiedzających, tylko bardziej biznesowa, zamknięta dla danej brany.

Tak zdecydowanie. W branży targowej można teraz zaobserwować większą skłonność
do udziału w targach biznesowych, podczas
których przedsiębiorcy realizują cele marketingowe czy sprzedażowe, które przekładają
się, podczas samych targów czy już po nich, na
zwiększenie obrotów. W dzisiejszych czasach
zdecydowanie trudniej jest zrobić imprezę konsumencką niż było to kilka czy kilkanaście lat
temu, głównie ze względu na to, że mamy wokół siebie bardzo dużo bodźców i bardzo dużo
wydarzeń odbywających się w przestrzeni miejskiej, że targi są tylko jedną z wielu propozycji
spędzenia czasu wolnego.

Pani prezes, w jakim kierunku zmierzają
targi?

Skupiamy się na takich branżach, gdzie trzeba
poznać produkt wszystkimi zmysłami m.in. poprzez dotyk, smak, zapach, a nie tylko wzrok,
w których ważny jest kontakt z drugim człowiekiem i w których broszura informacyjna czy
opis w internecie nie wystarcza do podjęcia decyzji zakupowych. Do takich zaliczam chociażby Salon Ciekawej Książki, który w tym roku po
raz pierwszy odbywać się będzie w hali Expo,
a nie tak jak dotychczas w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa. Niezwykle ważne przy imprezach konsumenckich jest „opakowanie” targów
wydarzeniami towarzyszącymi, spotkaniami
z ciekawymi ludźmi czy interesującymi warsztatami. Ponadto staramy się także dobierać ta-
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kie tematy naszych imprez, które są ważne dla
Łodzi i całego województwa. Stąd m.in. Targi
Logistyki Magazynowej INTRALOMAG, wszak,
dzięki naszemu położeniu w centrum Polski na
skrzyżowaniu autostrad, nasz region jest najważniejszych centrum logistycznym w Polsce.
Nie inaczej jest w przypadku Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Temat
nie powstał przez przypadek. Wiemy, że pracodawcy, inwestorzy, którzy chcą rozwijać biznesy
w naszym mieście i regionie poszukują pracowników i chcieliby zatrudniać nowe osoby, stąd
taka propozycja targowa.

Jak analizujecie zapotrzebowanie na nowe
imprezy? Skąd wiecie, że dany temat się
sprawdzi, a inny od razu skazany będzie na
porażkę?

Śledzimy branże, czytamy analizy i raporty mówiące o perspektywach danego rynku
w okresie 5 czy 10 lat. Nie ma sensu inwestować w imprezę, która albo nie będzie miała
szansy się rozwinąć albo szybko wygaśnie, bo
potencjał rynkowy będzie słaby. Przez dwa lata
organizowaliśmy Targi Aktywnego i Zdrowego
Seniora, temat wydawałoby się świetny jak na
te czasy, mamy starzejące się społeczeństwo,
wszędzie się o tym mówi. Tymczasem okazuje
się, że biznes nie jest jeszcze przygotowany na
taką imprezę. Mieliśmy ogromny problem, żeby
przekonać firmy, że senior jest bardzo dobrym
odbiorcą ich produktów, że jest to klient przyszłościowy, że powinny wręcz stworzyć odrębne linie produktowe dla tej grupy wiekowej, bo
przed demografią nie uciekniemy. Na razie się
nie udało, a naszym zdaniem ta grupa docelowa
będzie miała coraz większą siłę nabywczą i na
pewno w niedalekiej przyszłości do tematu powrócimy.

Jest wiele ośrodków targowych w Polsce,
mam wrażenie, że tematy imprez się powtarzają, czy rynek jest w stanie to wszystko
wchłonąć?

Rynek sam weryfikuje imprezy dobre i takie,
które nie przynoszą wystawcom żadnej wartości
dodanej. Wszystkim wydaje się, że organizacja
imprez targowych to bardzo prosta sprawa - wymyślę sobie temat, zamieszczę trzy, cztery ogłoszenia i wystawcy sami się zgłoszą. Zapewniam,
że nie jest to takie proste. Przede wszystkim trzeba zadbać o to, aby wystawcy, którzy biorą udział
w targach mogli zrealizować swoje cele, żeby
spotkali na targach te osoby, z którymi chcą nawiązać kontakt, spotkać się, porozmawiać, wypić
kawę, podpisać umowy. Jeśli tego nie dostaną,
drugi raz już nie wrócą.
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Targi nadal są dobrym miejscem na nawiązywanie relacji biznesowych?

i na pewno z jednej strony „zamieszanie”
targowe czasami może być nieco kłopotliwe
dla mieszkańców, ale z drugiej strony goście,
którzy przyjeżdżają do Łodzi śpią w hotelach, jedzą w restauracjach, korzystają z taksówek, spędzają czas po targach. To generuje
dodatkowe przychody dla łódzkich przedsiębiorców. Ale ważniejsze chyba jest to, że
zadowoleni goście stają się ambasadorami
naszego miasta, dostrzegają zmiany, jakie
w nim zachodzą, mówią, że Łódź się zmienia, i że warto do Łodzi przyjeżdżać. Przyjeżdżać, żeby robić dobre biznesy, ale też, żeby
miło i ciekawie spędzić czas.

Był taki moment, kiedy internet zdominował
wiele dziedzin, w tym również targi. Wszystkim nagle się wydawało, że wszystko można
załatwić przez e-maila czy stronę internetową. Rzeczywistość jednak zweryfikowała
to podejście. Okazało się, że w wielu przypadkach trzeba się spotkać bezpośrednio,
zbudować relacje, a dopiero potem kontynuować je w wirtualnej rzeczywistości. Myślę,
że w relacjach biznesowych nic nie zastąpi
kontaktu bezpośredniego, żaden mail, żaden
telefon, czy nawet wideokonferencje. Ludzie
chcą się spotykać, chcą ze sobą rozmawiać.
Później łatwiej im prowadzić biznesy.

Fot. Paweł Łacheta

Porozmawiajmy teraz o planach rozwoju,
w jakim kierunku zmierzacie? Jaka będzie
przyszłość targów?

Katarzyna Drobińska: Staramy
się także dobierać takie tematy
naszych imprez, które są ważne
dla Łodzi i całego województwa
Jak Pani zdaniem rozwój targów wpłynął
na miasto i vice versa?

Pamiętam czasy, kiedy miejsca w łódzkich
hotelach trzeba było rezerwować z rocznym wyprzedzeniem. Nie mieliśmy bazy
hotelowej, nie mieliśmy obiektu targowego o wysokim standardzie, dlatego kilka
dużych imprez odeszło z Łodzi do innych
ośrodków. Myślę, że teraz mając to zaplecze
– nowy obiekt z bardzo dobrą infrastrukturą
konferencyjną, usytuowany w centrum miasta z dostępem do bazy hotelowej o bardzo
zróżnicowanym standardzie, plus do tego,
usytuowanie w centrum Polski z doskonałym dojazdem – to jest nasz olbrzymi atut,
żeby imprezy targowe w Łodzi rozwijać.
Oczywiście żyjemy w symbiozie z miastem
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Przede wszystkim chcemy rozbudowywać
dotychczas realizowane przez nas imprezy
targowe. Ale tu niestety pojawia się problem
– na niektóre targi dysponujemy już zbyt
małą powierzchnią wystawienniczą. W tym
roku mamy dwa takie wydarzenia, na które
powierzchnia została wyprzedana z bardzo
dużym wyprzedzeniem i niestety kolejnym
zainteresowanym musieliśmy odmawiać.
Oczywiście można powiększać przestrzeń
wystawienniczą poprzez dostawianie pawilonów targowych, ale w moim odczuciu
czasy tymczasowych konstrukcji minęły
bezpowrotnie. Nie wyobrażam sobie, że zamkniemy się tylko do tego obiektu i nie będziemy dalej rozwijać naszych imprez. Mam
oczywiście świadomość, że budowa drugiego obiektu targowego na potrzeby organizacji dwóch wydarzeń mija się z celem, dlatego
musimy pracować na tym, aby rozbudowywać imprezy, które mamy, aby one też mogły
korzystać z tej rozbudowanej struktury i to
jest nasze wyzwanie. Oczywiście będziemy
też wprowadzać do kalendarza nowe wydarzenia, ale nie do końca chciałabym zdradzać, co mamy w planach na najbliższe lata.
Myślimy też o organizowaniu ogólnopolskich branżowych konferencji we współpracy z partnerami merytorycznymi. To dlatego, że w niektórych branżach targi jako targi
nie do końca się sprawdzają. Organizowanie
tego typu wydarzeń jest też doskonałym badaniem rynku, bo na przestrzeni dwóch czy
trzech lat wydarzenie konferencyjne może
przekształcić w branżowe targi.

Życzymy samych sukcesów
l Rozmawiała Beata Sakowska
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Targowa 77

To nowy adres na mapie Łodzi, pod
którym powstanie efektowna przestrzeń biurowa. Dawna szkoła, którą
w 1914 roku zbudowała rodzina fabrykanta Ludwika Grohmana, przez
lata stała pusta i niszczała. Planowana w najbliższym czasie gruntowna
renowacja oraz rozbudowa budynku
ma przywrócić jej dawny blask. Po
rewitalizacji budynek będzie nosił
nazwę Targowa 77 i powstaną w nim
powierzchnie biurowe o wysokim
standardzie, przeznaczone na wynajem.
Spółkę Royal Mill Investment
Group Sp. z o.o. Properties Sp.k.,
inwestora Targowej 77, założyło
trzech łódzkich przedsiębiorców
– Jerzy Pietrucha, Przemysław Andrzejak i Przemysław Kowalski.
Wszyscy mają ogromny szacunek do
historii Łodzi i zapewniają, że budynek zostanie przywrócony do świetności z zachowaniem wszystkich wymogów konserwatorskich.
Czerwona cegła i szkło, dobudowana druga kondygnacja nad dawną salą
gimnastyczną, od strony wschodniej,
nowa przestrzeń z windą, dookoła
sporo terenów zielonych, plac rekreacyjny ze ścianką wspinaczkową – to
wszystko w doskonałym miejscu Łodzi. Niedaleko stąd na Piotrkowską,
do Galerii Łódzkiej i nowoczesnego
Dworca Fabrycznego. Po sąsiedzku
mieści się łódzka Szkoła Filmowa, Muzeum Kinematografii i Park Źródliska.
Przestrzeń pomiędzy ulicami Targową, Kilińskiego, Fabryczną i Tylną, to wyjątkowe architektonicznie
miejsce. Beczki Grohmana, domy
mieszkalne dawnych właścicieli fabryki, pałac przemysłowca będący
jednocześnie siedzibą imperium rodu
– wszystkie te nieruchomości zachwycają pasjonatów łódzkiej architektury
pofabrycznej. Przebudowana i zrewitalizowana stara szkoła przy Targowej 77 ozdobi ten fragment Łodzi,
w którym wciąż czuje się ducha łódzkiej przedsiębiorczości i doskonałą
atmosferę dla biznesu.

www.lifein.pl
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Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego: Dziesięć lat Europejskiego Forum Gospodarczego
to jednocześnie dekada obejmująca
cały pierwszy i połowę obecnego
okresu programowania unijnego.
Łódzkie w tym czasie zostało wsparte ogromnym dofinansowaniem,
które pozwoliło nie tylko zainwestować w infrastrukturę publiczną,
ale i przedsiębiorczość. Tylko w minionym okresie finansowania Centrum Obsługi Przedsiębiorcy podpisało 1647 umów na łączną kwotę
dofinansowania 1 mld 294 mln zł.
W obecnej perspektywie finansowej na wsparcie przedsiębiorczości przeznaczyliśmy aż 36 procent
wszystkich środków unijnych przypadających na województwo łódzkie z RPO. To najlepszy wynik w kraju – żadne inne województwo nie
daje tyle pieniędzy na te działania.
Jest to ponad 2 mld zł na innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę
oraz badania, rozwój i komercjalizację wiedzy. Takie pieniądze musiały
wpłynąć na zmianę gospodarczego
wizerunku województwa i wpłynęły. W coraz większym zakresie biznes współpracuje z nauką, co daje
innowacyjne rozwiązania, rodzą się
start-up’y, wreszcie – co najważniejsze – bezrobocie spadło do poziomu,
którego w Łódzkiem jeszcze nie notowaliśmy.

Czy pojawiły się nowe specjalizacje?

W perspektywie 10 lat i to w czasie,
kiedy do gospodarki wpłynęły tak
ogromne środki finansowe, musiało się to zdarzyć. Miało też miejsce
odnawianie gałęzi gospodarki. Tak
jest np. z przemysłem lekkim. Ten
fundament gospodarczy Łodzi i regionu po przemianach ustrojowych
dotknął krach, co doprowadziło
stolicę województwa i wiele miast
w regionie do fatalnego stanu. Teraz ta gałąź odradza się jako nowoczesny przemysł włókienniczy
połączony z wzornictwem i modą.
Podobnie mówimy o innowacyj-
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Fot. UMWŁ

LIFE IN. Łódzkie: Jak na przestrzeni tych dziesięciu lat zmienił się
biznes w regionie?

Zmieniamy
gospodarczy
wizerunek
województwa
O Łódzkiej gospodarce, wsparciu dla
przedsiębiorców, rozwoju regionu
i jubileuszowym Europejskim Forum
Gospodarczym, rozmawiamy z Witoldem
Stępniem, marszałkiem województwa
łódzkiego.
nym rolnictwie. W tej gałęzi przemysłu postęp technologiczny bywa
największy i wręcz zaskakujący.
Niewiele mówiło się przed 10 laty
o odnawialnych źródłach energii,
których znaczenie przy rozwiniętej energetyce w Łódzkiem wzrasta, jesteśmy w czołówce regionów
w branży BPO, która także jest nowym działem i to prężnie rozwijającym się.

Jakie z naszych regionalnych specjalizacji są najważniejsze?

Stawiamy na te, które są zapisane
w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego
LORIS 2030. Dokument wskazuje
sześć inteligentnych specjalizacji
regionalnych, czyli sektorów kluczowych z punktu widzenia rozwoju województwa. Są to: nowoczesny przemysł włókienniczy
i mody; zaawansowane materiały
budowlane; medycyna, farmacja,
kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo
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rolno-spożywcze; informatyka i telekomunikacja.

Jak urząd pomaga lokalnym
przedsiębiorcom?

Jest wiele przykładów takich działań. Od końca 2016 roku w siedmiu
powiatach województwa łódzkiego
rozpoczęły działalność Centra Innowacji Biznesowej odpowiedzialne
za inicjowanie i realizację działań
wspierających biznes. Do końca
czerwca 2018 roku Urząd oraz podległe mu instytucje, zorganizuje
także 39 misji gospodarczych oraz
wyjazdów na targi do takich krajów
jak: Niemcy, Chiny, Francja, Szwajcaria i USA. Byliśmy już m.in. w Korei Płd. Pomagamy otwierać własny
biznes. Dla tych osób skierowany
jest m.in. projekt Wojewódzkiego
Centrum Przedsiębiorczości z tzw.
inkubatorami przedsiębiorczości.
To miejsca, w których młodzi ludzie
zakładający firmy mogą liczyć na
wsparcie merytoryczne, pomoc ze
strony doświadczonych przedsiębiorców, a także księgową i prawną.

Co daje uczestnictwo w Forum
i jak ewoluowało ono na przestrzeni tych dziesięciu lat?

W czasie dwóch dni spotkań, warsztatów i prelekcji budowana jest platforma dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk
gospodarczych sprzyjająca nawiązywaniu nowych oraz umacnianiu
już istniejących relacji biznesowych.
Jest to wspaniały czas na wysłuchanie ekspertów gospodarczych, ale
także znanych ludzi świata polityki
i ich zdania na temat kierunków rozwoju gospodarczego Polski, Europy,
a nawet świata. Przez 10 minionych
lat, kiedy nasze Forum stawało się
coraz bardziej rozpoznawalną marką, przyjmujemy więcej gości i prelegentów. W tym roku przewidujemy udział ponad 3 tys. uczestników.
Jak co roku Forum ma charakter
otwarty i żeby wziąć w nim udział
wystarczy zarejestrować się na stronie www.forum.lodzkie.pl. Serdecznie zapraszam!

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2017

Jubileuszowa edycja
2 dni spotkań, 31 paneli tematycznych, 100 osobistości ze świata biznesu i polityki, ponad 3000 uczestników! Wszystko w ramach X Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódź 2017. Gospodarzem europejskiej
debaty jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Tegoroczna edycja Forum, które jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy nauką,
biznesem i samorządem odbędzie się 16-17 października w Viena House Andel’s Łódź.
Uczestnicy Forum koncentrować się będą na tematach najważniejszych dla polskiej
i europejskiej gospodarki. Podczas 31 tematycznych paneli zaproszeni goście zajmą się
tematami dotyczącymi m.in. przyszłości nowoczesnego biznesu, współpracy między samorządami a przedsiębiorcami, etyki w biznesie i najnowszych technologii.
W tegorocznym kongresie weźmie udział wielu znakomitych gości na czele z Guntherem Verheugenem, byłym Europejskim Komisarzem ds. Rozszerzenia Unii Europejskiej
i Komisarzem ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu. Będą także Włodzimierz Cimoszewicz,
Grzegorz Kołodko, Henryka Bochniarz, Marek Belka i wielu innych.

Integracja i budowanie relacji

Jak co roku Forum organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy wsparciu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. – Forum jest miejscem
dialogu i integracji dla regionalnych i europejskich środowisk gospodarczych, sprzyja
nawiązywaniu nowych i umacnianiu dotychczasowych relacji biznesowych – mówi Przemysław Andrzejak, prezes ŁARR. – Cieszymy się, że w Forum, z roku na rok rośnie udział
małych i średnich firm. One właśnie tutaj poszukują nowych pomysłów, które pomogą
im się rozwinąć i partnerów dla swojego biznesu.

Różnorodność branż

Doświadczenia kilku ostatnich lat pokazują, że coraz częściej do udziału w Forum zgłaszają się firmy z branży budowlanej, informatycznej, telekomunikacyjnej, kosmetycznej,
energetycznej. Regularnie pojawiają się przedstawiciele firm medycznych i farmaceutycznych, innowacyjnego rolnictwa czy przemysłu włókienniczego i mody. Organizatorzy
przewidują, że w tym roku w jubileuszowym Forum weźmie udział ponad 3000 gości.

Mocni w biznesie

Ciekawostką może być fakt, że uczestnicy Forum – już na etapie rejestracji – mogą sami
decydować o wyborze poszczególnych paneli tematycznych oraz wydarzeń specjalnych.
Dzięki czemu każdy uczestnik może samodzielnie wybrać i ułożyć swój własny plan Forum,
zgodny z branżą czy tematyką, która go interesuje. Oprócz poszczególnych sesji, organizatorzy Forum przygotowali Galę „Mocni w Biznesie”, podczas której wyróżnieni zostaną
liderzy łódzkiej gospodarki, osiągający najlepsze efekty ekonomiczne, realizujący innowacyjne projekty i cieszący się uznaniem w regionie, kraju i zagranicą.
Ważnym elementem tegorocznej edycji będzie trwający do późnych godzin nocnych
networking, czyli nieformalne spotkania, które sprzyjają nawiązywaniu relacji biznesowych, wymianie doświadczeń i kontaktów.

europejskie
forum gospodarcze
łódzkie 2017
organizator

patron gospodarczy

16–17 października

l Rozmawiała Beata Sakowska
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Witold Skrzydlewski,
wymagający nerwus
zakochany w kwiatach

LIFE IN. Łódzkie: Lubi Pan kwiaty czy to tylko
biznes?

Witold Skrzydlewski: Ja kocham kwiaty. Już od
kołyski wyrastałem wśród nich. Kiedy brakowało przestrzeni do magazynowania kwiatów,
to wstawiało się je wszędzie – do wszystkich
pomieszczeń w domu. Nawet do pokoju, w którym stało moje łóżeczko. Takie były czasy, nie
mieliśmy magazynów i chłodni. Proszę sobie
wyobrazić – nadchodził dzień Wszystkich Świętych, robiło się zapasy chryzantem, były w całym domu i ja wśród tych chryzantem. Każdy na
moim miejscu albo znienawidziłby kwiaty, albo
je pokochał. Ja pokochałem.

Rodzina Skrzydlewskich zajmuje się biznesem kwiatowym od niepamiętnych czasów.
Kto i kiedy zaczął?

Zaczęli moi dziadkowie, dokładnie w 1937 roku.
Mieszkali na Zarzewie, który wtedy był jeszcze
wsią. Hodowali warzywa i kwiaty, wtedy o takich mówiło się badylarze. Po wojnie nazywali ich kułakami, wypisywali to na budynkach,
piętnowali w każdy najgorszy sposób. Skrzydlewscy byli wtedy tą złą klasą, która powinna
wyginąć. Różni tacy próbowali nas rozkułaczyć
– były licytacje majątku, konfiskaty… Ale jakoś
przeżyliśmy i jesteśmy do dzisiaj. Wie pan jak
mój dziadek Józef walczył z tamtym systemem?

No jak?

Wciąż zakładał nowe biznesy. Oni mu licytowali
jeden, on zakładał drugi. Podczas jednej z licytacji nie wytrzymał i zasłabł. Zabrali go do szpitala
i tam zmarł. Pamiętam to jak dziś – przyjechała
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stara Warszawa „garbus”, kremowy kolor i na
drzwiach czerwony krzyż. Zapakowali dziadka
do środka i już go więcej nie widziałem. To był
mój najukochańszy dziadek. Dziś wszyscy mówią, że mam po nim charakter.

Później firmą kierowała Pańska mama.

Mama musiała zając się tym, co zostało po dziadku dlatego, bo nikt inny z rodziny nie nadawał
się do prowadzenia biznesu. No i udało się jej.
Podniosła z kolan biznes Skrzydlewskich. Dla
mnie, to jest święta kobieta.

A Pana czas kiedy przyszedł?

Ja wszedłem do biznesu na początku lat osiemdziesiątych.

Jakim jest Pan szefem?

Na pewno nerwowym i wymagającym. Ale jeżeli któryś z moich pracowników czegoś potrzebuje, to zawsze może na mnie liczyć.

Kto po Panu przejmie stery firmy? Wybrał
Pan już następcę?

U mnie jest dwoje następców – córka Asia i syn
Witek. Córka zajmowała się biznesem, nawet
wtedy, gdy była europarlamentarzystką. Co
dwa tygodnie jeździła na giełdę do Amsterdamu
po kwiaty. Później wracała do Brukseli, do swoich obowiązków. Ona zawsze powtarza, że politykiem się bywa, a interes się ma. Syn jeszcze
się uczy, ale jestem pewien, że za jakiś czas też
wejdzie do naszego biznesu. Mam komu oddać
stery firmy. Mam też pewność, że dzięki nim ta
firma będzie się cały czas rozwijała.

fot. Paweł Łacheta

Biznesmen, społecznik i działacz sportowy. Wciąż zajęty i żyjący na
pełnych obrotach. Biznesem zajął się trzydzieści lat temu. Dziś należy
do niego, jedna z największych w Polsce firma pogrzebowa i sieć
kwiaciarni.

biznes

Ma Pan dziś kilkadziesiąt kwiaciarni i wciąż
otwiera nowe. Do tego trzy miejsca, gdzie
można kupić wszystko do ogrodu. Sprzedaż
kwiatów, to biznes, który ma przyszłość?

A za Wałęsy?

Lepszy interes na kwiatach był w PRL-u czy
teraz?

A dziś co Polacy kupują najchętniej?

Niekoniecznie. Dziś sprzedajemy znacznie
mniej kwiatów niż jeszcze kilkanaście lat temu.
Ludzie wolą obdarowywać się różnymi gadżetami, o kwiatach zapominają. Normą już jest, że
w zaproszeniach na ślub czy inną uroczystość
napisane jest, żeby nie dawać kwiatów. Wie
pan, że nawet mnie potrafią zaprosić na ślub
i napisać, że mam nie przynosić kwiatów? Nie
idę wtedy. Poza tym mężczyźni się zmienili,
brakuje im fantazji, ukochanej nie obdarowują
kwiatami.

Eldorado na kwiaty było wtedy, kiedy w sklepach oprócz octu nic nie było. Ludzie mieli
pieniądze, ale nie mieli co za nie kupić. Były za
to kwiaty. Kiedy szło się na imprezę, to nie kupowało się jednego, czy trzech goździków tylko
całe naręcza. Wtedy na kwiatach zarabiało się
fortunę. Jeżeli ktoś miał wizję, potrafił umiejętnie zainwestować, a nie przejeść pieniądze, to
jest dziś bogatym człowiekiem.

Za Gierka co się najlepiej sprzedawało?
Tulipany i goździki.

www.lifein.pl

Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto importować kwiaty z Holandii. Wtedy nastała moda
na róże. Ale nie tylko. Pierwszy w Polsce wprowadziłem na rynek kolorową, farbowaną koreankę.
Inne kwiaciarnie, żeby zrobić ślubny bukiet z koreanki, kupowały ją u nas. Pierwsi zaczęliśmy też
sprowadzać z Ameryki Południowej dekoracje do
kwiatów. Inni patrzyli jak nam idzie, a że szło dobrze, to zaczynali nas naśladować. Zaczęliśmy też
zmieniać przyzwyczajenie Polaków – u nas uważało się, że chryzantemy można kupować tylko
na Wszystkich Świętych. Na zachodzie sprzedawano je przez cały rok więc tak samo zaczęliśmy
robić w Polsce. Przyjęło się.

Róże. Pojawiają się sezonowe mody, ale róże zawsze się sprzedają. Europejskim rynkiem kwiatów rządzą holenderskie przedsiębiorstwa. I jeżeli
im przyjdzie do głowy, że warto sprzedać na przykład trochę więcej goździków, to robią ogromne
kampanie promujące goździki. Na wszystkich
pokazach florystycznych dominują goździki, na
giełdzie w Amsterdamie goździki. Chcąc nie chcąc
my też sprzedajemy goździki. A wie pan, że 90
procent goździków trafia do Europy z Kolumbii?
To największy producent tych kwiatów na świecie. Zyskują zatem kolumbijscy producenci i holenderscy pośrednicy. Tak to wygląda.
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W swoich kwiaciarniach zatrudnia Pan same
kobiety. Mężczyźni nie potrafią obchodzić się
z kwiatami?

Potrafią, ale nie garną się do tej roboty. Mieliśmy dwóch florystów, byli naprawdę dobrzy, ale
zdecydowali się otworzyć własne kwiaciarnie.
Jeden we Wrocławiu, drugi w Gdańsku. W Polsce przyjęło się, że z kwiatami pracują kobiety.

Kwiaciarnie czy biznes funeralny? Co jest
bardziej dochodowe? Ma Pan 11 zakładów
pogrzebowych i dwie spalarnie zwłok. Jest
takie powiedzenie, że jedynym co człowiek
musi, to musi umrzeć, a w Łodzi musi jeszcze
po śmierci trafić do Skrzydlewskiego. Osiągnął Pan dominującą pozycję na łódzkim
rynku usług funeralnych. Jest Pan jednym
z największych przedsiębiorców pogrzebowych w Polsce. Jak w tym biznesie dochodzi
się do takiej pozycji?

Nie chcę tego porównywać. Gdybym dziś miał
jeszcze raz decydować czy wejść w usługi pogrzebowe, czy zostać tylko przy kwiatach, wybrałbym kwiaty. Kocham kwiaty, kwiaty dają
ludziom dużo radości, a ja lubię i wolę sprawiać
radość. Przedsiębiorcą pogrzebowym zostałem
przez przypadek. Znajomy wyjeżdżał z Polski
i miał na sprzedaż samochód, którym przewoził
trumny podczas pogrzebów, „nyskę” w kolorze
kawa z mlekiem. Kupiłem ją od niego i założyłem firmę pogrzebową. To było na początku
lat dziewięćdziesiątych. Moja mama była temu
przeciwna, ale przekonałem ją. Od razu odniosłem sukces. Wie pan na czym?

Nie bardzo…

Po pierwsze, znalazłem stolarza, któremu pomogłem uruchomić produkcję trumien. Piętnaście z nich ustawiłem na wystawie w zakładzie.
Wtedy nie można było kupić trumny od ręki,
a u mnie były dostępne. Po drugie, zatrzymałem
nysę i za granicą dokupiłem drugi samochód, toyotę, prawdziwy karawan, później następne. Po
trzecie, pierwszy w Łodzi zbudowałem prywatną chłodnię dla zmarłych. Dodatkowo w urzędzie stanu cywilnego załatwialiśmy wszystkie
formalności związane z pogrzebem. Zaczęliśmy
też kredytować pochówki, a pieniądze dostawaliśmy wtedy, kiedy ZUS je wypłacił. Do tego miałem kwiaciarnie, a w nich wiązanki pogrzebowe
i wieńce. Dzięki temu mogłem zaproponować
kompleksową usługę pochówku, czego nikt wcześniej nie robił. Inni musieli zacząć działać tak
samo, bo inaczej zniknęliby z rynku, a to wpływało na podniesienie standardów tych usług. Ale
powtórzę – gdybym miał jeszcze raz podejmować
decyzję, to nie zdecydowałbym się na ten biznes.
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Jaki rodzaj pochówku Polacy wybierają częściej – tradycyjny czy kremację?

W Polsce wciąż wybieramy pogrzeby tradycyjne, ale z roku na rok rośnie liczba kremacji.
Taka ciekawostka – na to, by osiągnąć taki poziom kremacji, jaki jest na zachodzie my potrzebowaliśmy 10 lat, tamte kraje 30. Myślę, że zadecyduje ekonomia i kremacja wygra – jest tańsza
niż tradycyjny pochówek.

Powiedział Pan kiedyś, że marzy się Panu
dość oryginalny własny pogrzeb – wielka
impreza, najlepiej w hali sportowej z dobrą
muzyką i księdzem katolickim… Prawda to?

Prawda. Widziałem kilka takich pogrzebów
za granicą. W Polsce też już się takie robi, ale
rzadko. U nas przyjęło się, że jak pogrzeb, to
musi być na smutno. A ja chciałbym, żeby jak
mnie będą żegnać, to żeby ktoś zażartował,
wspomniał wesołe momenty z mojego życia,
żeby ludzie się pośmiali i żeby takiego mnie
pamiętali. Może mnie wystawią, jak już przyjdzie ten dzień, na środku nowego stadionu
(śmiech).

No właśnie, inwestuje Pan dużo w łódzki
sport, szczególnie w żużel. Po co?

To jest hobby mojej córki. Robię to dla niej. Mnie
zawsze bliżej było do piłki nożnej, ale ona przekonała mnie do żużla, a przede wszystkim przekonała moją mamę. Na początku przekazywaliśmy pieniądze na istniejącą drużynę żużlową,
ale jak będąc w drugiej lidze nie wygrali żadnego
meczu, to powiedziałem dość. Powołałem stowarzyszenie i założyłem własny klub. Początki były
trudne, ale dziś jesteśmy klubem wiarygodnym
i bez problemu dostajemy licencję. Wszyscy myślą, że ja na tym bóg wie ile zarabiam, a to nieprawda. Był nawet taki moment, że chciałem
oddać komuś klub, bo stanowił duże obciążenie
dla firmy, ale czego się nie robi z miłości do córki.

Z polityki zrezygnował Pan już zupełnie?

Zrezygnowałem już dawno i nie zamierzam
wracać. Nie podoba mi się to, co się dzieje w polityce, ale kibicuję mojej córce.

Wróćmy jeszcze na chwilę do kwiatów – Pana
ulubione to…?
Hiacynty.

Bo…?

Bo pięknie pachną.

Dziękuję za rozmowę.
l Rozmawiał Robert Sakowski

TU PRZECZYTASZ

Łódź
l A Blikle, Piłsudskiego 15/23 (Galeria
Łódzka)
l ADA Salon Urody, Rentowna 21
l Aesthetic Gabinet Medycyny
Estetycznej, ul. Piotrkowska 220
lok. 8
l Affogato Restaurant, Piotrkowska 90
l Akcent Centrum Języków Obcych,
Żwirki 17
l Analogia, Stary Rynek 2
l All Star Klubokawiarnia, Piotrkowska
217
l Anatewka, Drewnowska 58
l Anatewka, 6 Sierpnia 2
l Andel’s Hotel, ul. Ogrodowa 17
l ArtDentis, Tymienieckiego 25
l Basanti Spa, Piotrkowska 220
l Bar Mleczny Kultura, Struga 7
l Bawełna, Ogrodowa 19A
l Before Food Market, Piotrkowska
217
l Bimed, Zachodnia 12A
l Brush Barber Shop, Piotrkowska
138/140
l British Automotive Łódź Sp. z o.o.,
Autoryzowany Dealer Jaguar, ul.
Przybyszewskiego 176/178
l Boutique Hotel’s, Piłsudskiego 10
l BSP Sp. z o.o. – Opel Autoryzowany
Dealer, ul. Pabianicka 94/96
l Cafe Loft, Tymienieckiego 25c
l Cafe Przy Ulicy, Łagiewnicka 120/
Kostki Napierskiego 1 (dwie
lokalizacje)
l Cafe Wolność, Plac Wolności 7
l Centrum Językowe Progres Jagóra i
Nordyński, Pomorska 40
l Centrum Językowe WOW,
Żeromskiego 46/2
l Centrum Medycyny Klinicznej i
Estetycznej w Łodzi DiMedical,
Legionów 40/19
l Centrum Urody, Plac Zwycięstwa 2
l Cesky Film – Restaurant&Pub,
Tymienieckiego 25
l Chill, Piotrkowska 217
l Ciągoty i Tęsknoty, Wojska Polskiego
144A
l City College International,
Dąbrowskiego 17/21
l Club 77, Piotrkowska 77
l COEN DAY SPA – AUTORYZOWANY
GABINET THALGO I ELLA BACHE,
Piotrkowska 89
l Coś dobrego, Drewnowska 58
l Cukiernia Wasiakowie, Traugutta 2
l Cud Miód Fabryczna, Traugutta 2
l Czarna Owca, Łąkowa 11
l Czekolada-Retrocafe, Moniuszki 11
l Daleko Blisko, Piotrkowska 138/140
l Dauble Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29
l DIALOG Szkoła Języków Obcych,
Nawrockiego 12
l Drukarnia Skład Wina i Chleba, Off
Piotrkowska, Piotrkowska 138/140
l ELC – Studium Języka Angielskiego
Uniwersytetu Łódzkiego, Lindleya 8
l English Academy, Zielona 32
l Eurodialog, Traugutta 18
l Farina Bianco, al. Piłsudskiego 14
l Filharmonia Łódzka, Narutowicza
20/22
l Foster – Centrum Języków Obcych,
Piotrkowska 309 lok. 22/23
l Gabinet Kosmetyczny YASUMI, Salon
Kosmetyczny Łódź, Sienkiewicza 82
l Galicja, Ogrodowa 19A
l Good Time Day Spa, Gdańska 96
l Grand Coffee, Piotrkowska 72
l Grand Hotel, Piotrkowska 72
l Gronowalski, ks. Biskupa Wincenta
Tymienieckiego 22/24
l Hair Royal, plac Wolności 10/11
l Hair Studio, Zachodnia 79
l Hana Shushi, Jana Jarskiego 5/
Piłsudskiego 15/23 (2 lokalizacje)
l HELLO!, Sienkiewicza 100
l Holiday Inn, Piotrkowska 229/231
l HORT-CAFE, Piotrkowska 106/110

lH
 otel Boss, Tatrzańska 11
lH
 otel Borowiecki, Kasprzaka 7/9
lH
 otel Mazowiecki, ul. 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich 53/57
lH
 otel Saroy, Traugutta 6
lH
 ot Spoon, Drewnowska 58
l Jaga Cafe, Pomorska 145
l Jaszpol Sp. z o.o. Autoryzowany
koncesjoner Renault i Dacia, ul.
Przybyszewskiego 176/178
lK
 orzenie, Piotrkowska 217
lK
 linika Esencja Piękności,
Tymienieckiego 20
lK
 linika Intima Art&Este, Tuwima 15
lK
 linika Urody Sthetica, Wydawnicza
1/3 lok. 12
lK
 linika Urody Velvet Clinic, ul.
Kopernika 38
lK
 linika DiMedical, Legionów 40
lK
 lubokawiarnia Owoce i Warzywa,
Generała Romualda Traugutta 9
l L avende, Drewnowska 58
l L avash, ul. Piotrkowska 69
l L okal, Leona Schillera
l L itera Cafe, Nawrot 7
l Ł ódka restauracja-kawiarnia,
Traugutta 18
lM
 anufaktura Czekolady,
Piotrkowska 217
lM
 anu Cafe, Drewnowska 58
lM
 atsuoka Motor, salon firmowy
Mazdy, 3-go Maja 1/3
lM
 ebloteka YELLOW, Piotrkowska
138/140
lM
 eg Mu, Piotrkowska 138/ 140
lM
 eimei, Drewnowska 58
lM
 ontag, Piotrkowska 107
lM
 otywy, Traugutta 14
lM
 ozaika Cafe, Władysława Króla 31
lM
 uzeum Farmacji, plac Wolności 2
lM
 uzeum Etnograficzne, Plac
Wolności 14
lM
 uzeum Książki Artystycznej,
Tymienieckiego 24
lM
 uzeum Sztuki, Ogrodowa 19
lM
 uzeum Miasta Łodzi, Ogrodowa 15
lN
 ATURIOSKA BEAUTY INSTITUTE –
SPA, Sienkiewicza 5
lN
 iebieskie Migdały, Sienkiewicza 40/
Plac Wolności 12
lN
 iebostan, Piotrkowska 17
lN
 owa Łódź, Piłsudskiego 76
lN
 ovamed, Nowa 16/18
lN
 ZOZ APS Medica, Grażyny 4C/4D
lM
 ODERN LANGUAGES CENTER, Al.
Kościuszki 59/61
lP
 acjent. Gabinet stomatologii
estetycznej, Rentowna 5 lok. 17
lP
 ANACEUM Centrum Stomatologii
Estetycznej i Implantologii,
Piotrkowska 114
lP
 almiarnia, Piłsudskiego 61
lP
 eperoncini, Rokicińska 228/230
lP
 rohair, Piotrkowska 223
lP
 iknik, Traugutta 3
lP
 iotrkowska Klub 97, Piotrkowska 97
lP
 iwnica Łódzka, Sienkiewicza 67
lP
 oczekalnia, Więckowskiego 16
lP
 op’n’Art, Plac Wolności 6
lP
 olka, Ogrodowa 19a
lP
 oczekalnia, Więckowskiego 16
lP
 orąbane Meble KREATOORA
Pracownia i Cafe Ewy Żochowskiej,
Przędzalniana 63/6
lP
 rzędza, Piotrkowska 107
lR
 eAktywacja, pl. Wolności 12
lR
 estauracja Mare e Monti, Wigury 13
lR
 estauracja u Kretschmera,
Kopernika 64
lR
 estauracja u Milscha, Łąkowa 21
lR
 estauracja Polska, Piotrkowska 12
lR
 evelo, Wigury 4/6
lR
 evital, ul. Piotrkowska 69
lR
 oyal Hair, Plac Wolności 11/10
lQ
 uale Restaurant, Narutowicza 48
lQ
 ubus Hotel, Mickiewicza 7
lS
 alon Good Day, Piłsudskiego 15/23
(Galeria Łódzka)
lS
 aude Circle private health club,
Śmigłego-Rydza 20

l Sendai Sushi, Piotrkowska 209
l Sezon, Piotrkowska 121
l Se-ma-for, Piłsudskiego 135
l Spaleni Słońcem, Off Piotrkowska,
Piotrkowska 138/140
l Spatif, Al. Kościuszki 33/35
l Stomatologia Brzuska &
Sieroszewska, Gdańska 96
l Studio Tańca 4U, Piotra Skargi 12
l Studio Relaks Fitness Forma SPA,
Grunwaldzka 1B
l Studio Urody, Wigury 15
l SUSHARNIA, Pomorska 13
l Sushi Zielony Chrzan, Żwirki 8
l Szklarnia Szkoły Filmowej, Targowa
61/63
l Szkoła Języków Obcych Live,
Morgowa 4
l Szkoła Języków Obcych British
Centre, Pomorska 140
l Szpulka, Ogrodowa 19A
l Szyby Lustra, Piłsudskiego 14
l Studio Fryzjerskie Unique, 6 sierpnia
11/13
l Szwalnia smaków, Piotrkowska 217
l Teatr Nowy, Więckowskiego 15
l Teatr Wielki, plac Dąbrowskiego
l Teatr V6, Żeromskiego 74/76
l Teatr Zamiast, Piłsudskiego 135H
l Terra Rossa SPA, al. Unii Lubelskiej 4
l Tobaco Hotel, ul. Kopernika 64
l Totumedica, Żeligowskiego 43
lok. 4/5
l Tubajka – rodzinna kawiarnia, Plac
Zwycięstwa 3
l Urban Dance Zone, Zachodnia 85
l Varoska, Traugutta 4
l Verte Cafe, Piotrkowska 113/115
l Vinda, Zgierska 69
l Wall Street, al. Piłsudskiego 10
l Wojewoda Studio, ks. Biskupa
Wincenta Tymienieckiego 19
l Wrotkownia Kołowrotki, Piotrkowska
217
l YASUMI,Sienkiewicza 82
l Z innej beczki, Moniuszki 6
l ZEL, Więckowskiego 36
l Zielony Chrzan, Żwirki 8
l Złoty Imbir, Sienkiewicza 39
l 69 Restauracja Bułgarska, ul.
Piotrkowska 69
Aleksandrów Łódzki
l Restauracja Aleksandria, Wojska
Polskiego 103
l Michelle Salon Fryzjerski, Senatorska 2
Bełchatów
l Hotel Sport, 1 Maja 63
l Hotel Wodnik, Słok
l Muzeum Regionalne w Bełchatowie,
Rodziny Hellwigów 11
Bronisławów
l Hotel Magellan, Żeglarska 35
Konstantynów
l W Międzyczasie, Plac Kościuszki
Kleszczów
l Solpark, Sportowa 8
Kutno
l Ale Smacznie, Warszawskie
Przedmieście 31
l Villa Hubertus, Zielona
l Muzeum Regionalne w Kutnie,
Piłsudskiego 20
Łowicz
l Cynamonowy Zakątek, Zduńska 42
Łask
l Columna Medica, Wakacyjna 8
l Kawiarnia Jagódka, Piotrkowska 26
l Muzeum Historii Łasku, plac 11
Listopada 7
Pabianice
l Club Boniecki Cafe, Traugutta 13
l Coffee House. Palarnia kawy,
Nawrockiego 13A
l Dialog Szkoła Języków Obcych,
Nawrockiego 12
l English Academy, Zielona 32
l Hollywood Smile, Warszawska 8
l Osada Rybacka Sereczyn (Chata
Rybaka Restauracja), Graniczna 46
l Tkalnia SPA&Wallness, Zamkowa 2

Piorunów
l Pałac Piorunów Hotel & Spa,
Piorunów 25
Piotrków Trybunalski
l Idioma, pl. Kościuszki 6
l Łaźnie Piwne BSC & SPA – Hotel
Mercure (Vestil), al. Armii Krajowej
22 C
l Krochmal, Rynek Trybunalski
l Zielona Oliwka, Rynek Trybunalski 2
Poddębice
l PRO-HEALTH, Piękna 19
Przedbórz
l Muzeum Ludowe Ziemi
Przedborskiej, Kielecka 9
Opoczno
l Salon Venus, Piotrkowska 65
l Studio Fryzur Małgorzata Lasota,
Jana Pawła II 7d/61
Radomsko
l Blueberry Studio, Sierakowskiego
15-17
l Centrum Urody Mariiel, Reymonta
62
l Perłowe SPA, Kościuszki 4
l Restauracja i Hotel ZODIAK,
Kościowa 22
Rawa Mazowiecka
l Wellness Fitness & Gym Golden
Gym, Jerozolimska 3
l Restauracja „Klimaty” Piotr
Piotrkowski, Katowicka 16
Rzgów
l AMX” P. Kaczorowski, R. Sabaj
Spółka Jawna, Łódzka 69a
l Furore Ptak Outlet, Żeromskiego 8
Sieradz
l Euforia Day SPA, Złotej Jesieni 26
l Hotel „Na Półboru”, Stawiszcze39a
l Open Hair Cafe, Rynek 22
l Klinika stomatologiczna Estetika,
Jana Pawła II 52
l Klinika Urody Liliowe Zacisze, 1
Maja 118
l Restauracja Cukier, Rynek 17
l Stodoła, Rynek 10
l Studio Relaks Fitness Forma SPA,
Grunwaldzka 1B
l Winiarnia, Oksińskiego 4
l Zielone Pesto, Rynek 5
Skierniewice
l Skin Medical, Senatorska 25
l Izba Historii Skierniewic, Floriana 4
Spała
l Hotel Mościcki Resort&Conference,
Nadpiliczna 2
Sulejów
l Hotel Podklasztorze, Władysława
Jagiełły 1
Tomaszów Mazowiecki
l Gabinet Kosmetologii Estetycznej
Kaprys, Świętego Antoniego 18
l Kawiarnia BaKalia, Dąbrowska 14
l Metamorfoza – studio pięknego ciała,
Polskiej Organizacji Wojskowej 3
Uniejów
l Medical Spa Hotel Lawendowe
Termy, abp. Jakuba Świnki
l Hotel Uniejów ecoActive&Spa, Bł.
Bogumiła 32
l Browar Wiatr, Dąbska 49
l Restauracja Herbowa, Zamkowa 2
Wieluń
l Hotel Zielona Weranda, Widoradz
44b
l W Starym Rynku, plac Legionów 1
l Body Design Studio tańca i fitness,
Wodna 7
Zduńska Wola
l Jurydyka. Kawiarnia, Złotnickiego 18
l FollyMood ATELIER, Kościelna 41
l Pracownia Fryzjerska Paulina
Barczynska, Piwniczna 17
l Restauracja Hades, Złotnickiego 21
l Szustak Holistic and Beauty, Łaska 91
Zgierz
l Szalone nożyczki, Aleksandrowska 29
l Starówka Cafe, Plac Jana Pawła II 19
l Muzeum Miasta Zgierza, Henryka
Dąbrowskiego 21

