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Niepoważna

i nostalgiczna

To nie jest zwyczajny Festiwal
tak, jak niezwykły był jego
patron i inspiracja – Antoni
Cierplikowski.
Sieradz Open Hair Festival 2017 to
pokaz tego, co jeszcze jest fryzjerstwem,
a jest już sztuką. Na scenie pojawią się
Jaga Hupało, jedna z najsłynniejszych
polskich kreatorek fryzur i Adam Szulc,
najbardziej rozpoznawalny polski barber
i po raz pierwszy w Polsce – hiszpański
stylista Alberto Olmedo, który stylizuje
włosy mieczami i ogniem. To pokazy
Andrzeja Matrackiego – mistrza świata
we fryzjerstwie i młodych fryzjerów
tworzących kadrę na Mistrzostwa Świata
we Fryzjerstwie w Paryżu.
Open Hair Festival to moda, która
wchodzi na salony, kreowana rękoma
młodych projektantów, takich jak Patryk
Wojciechowski i ta, która wyznacza
kierunki i trendy – Paprocki&Brzozowski.
22 lipca na scenie głównej Open Hair
Festival wystąpi Piotr Zioła, zdobywca
Fryderyka 2017 w kategorii fonograficzny
debiut roku oraz legenda polskiej sceny
muzycznej, grupa Hey. W niedzielę na
festiwalowej scenie pojawi się Bovska,
objawienie roku 2016 r., której nakład jej
debiutanckiej płyty „Kaktus” wyprzedany
został w dwa dni po premierze.
Zwieńczeniem OHF będzie koncert
Brodka Clashes. Koncert, podobnie, jak
płyta o tym samym tytule, będzie utkany
z kontrastów.
Sieradz Open Hair Festival, to uznana
marka nie tylko w województwie łódzkim,
ale i w Polsce. Wydarzenie jest coraz
bardziej dostrzegane także w Europie.
Ubiegłoroczna edycja, przez trzy dni
trwania Festiwalu, przyciągnęła ponad
100 tys. uczestników. Pierwsza odbyła się
w setną rocznicę narodzin „chłopczycy” –
fryzury, która w 1909 r. zapoczątkowała
niezwykły rozgłos i rozwój kariery
Antoniego Cierplikowskiego (Antoine ściął
wówczas na krótko włosy popularnej
francuskiej aktorki Evy Lavalliére). Sieradz
był klamrą spinającą jego fascynujące życie
– tu się urodził, tu wrócił, by dożyć swoich
ostatnich dni.

Szczegółowy program
Festiwalu można znaleźć
na stronie www.openhair.pl

konkurs

Najpiękniejsze z Łódzkiego

M

Dzień Dobry!

Roksana Karolak,
maturzystka z Łodzi,
została nową Miss Polonia
Województwa Łódzkiego.
Gala finałowa konkursu
odbyła się 30 czerwca
w Manufakturze. O koronę
walczyło 17 finalistek m.in.
z Łodzi, Ozorkowa, Kutna,
Głowna, Bełchatowa,
Opoczna, Konstantynowa
Łódzkiego, Tuszyna
i Pabianic. Pierwszą
wicemiss została Karolina
Połetek, a drugą Nela
Serwacińska. Podczas
gali finałowej kandydatki
zaprezentowały m.in.
kolekcję rajstop, kostiumy
kąpielowe, wystąpiły
także w kolekcjach
projektantów: Marty
Kuszyńskiej, Patrycji Plesiak
i Jarosława Ewerta.

Mam to szczęście, że pracując nad magazynem „LIFE IN. Łódzkie”,
spotykam wielu wartościowych ludzi, którzy każdego dnia dzielą
się swoją pozytywną energią i wiarą w to, że żyją w najfajniejszym
miejscu na ziemi.
Joanna i Chris porzucili Londyn i zamieszkali w Łodzi. Kochają
taniec, a nade wszystko stepowanie. Zawsze uśmiechnięci wierzą
w to, że uda im się tu rozkręcić własny biznes, tak jak udało się
siostrom ADiHD. O własnym biznesie myślą też Sylwia i Philip,
których połączyło zamiłowanie do sztuki, wielka pasja i chęć
robienia w życiu tego, co im sprawia przyjemność. Klaudia też
postanowiła robić w życiu to, co kocha i tak porzuciła ekonomię na
rzecz gotowania. Do Łodzi trafiła z Olsztyna i nie żałuje, poznała
tu mnóstwo fantastycznych osób i męża. Radek nie wyobraża
sobie, że kiedyś miałby wyjechać z Łodzi, to – jak mówi – taka jego
ziemia obiecana. Lubi chodzić pod prąd, jak wszyscy idą w lewo,
on na pewno pójdzie w prawo. Chodzić lubi też Przemek, tyle że po
Afryce. Fascynują go przede wszystkim mieszkający tam ludzie, bo
inaczej rozwiązują problemy, nie są tak nerwowi, oczywiście kłócą
się i złoszczą, ale nie ma w nich takiego polskiego zacietrzewienia.
Tylu wspaniałych i wyjątkowych ludzi spotkać można każdego
dnia i cieszę się bardzo, że ich historie możemy opowiadać w LIFE
IN. Łódzkie. Nie interesują nas newsy często pełne przemocy,
widzimy świat w nieco innych barwach, tych zdecydowanie
pozytywnych. I tak już zostanie…
Do zobaczenia we wrześniu

Beata Sakowska
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fot. GG
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fot. Łódzkie Centrum Wydarzeń

fot. Urząd Miasta Sieradza

Od 21 do 23 lipca potrwa
Sieradz Open Hair Festival
2017. To impreza organizowana
wokół fryzjerstwa, mody,
stylizacji i muzyki. Na scenie
pojawią się m.in. Jaga Hupało,
jedna z najsłynniejszych
polskich kreatorek fryzur, Adam
Szulc – znany polski Barber
oraz po raz pierwszy w Polsce
Alberto Olmedo, hiszpański
stylista, który stylizuje włosy
mieczami i ogniem. 21 lipca
wystąpią Piotr Zioła i Bovska,
a zwieńczeniem tegorocznej
edycji będzie koncert Brodka
Clashes. Szczegółowy program
można znaleźć na stronie:
www.openhair.pl.

Kolory Polski
wędrują po Łódzkiem
Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” to
niezwykła propozycja dla melomanów chcących połączyć
słuchanie muzyki ze zwiedzaniem regionu łódzkiego.
W programie znalazło się około dwudziestu koncertów, które
odbywają się w kościołach i klasztorach, muzeach i plenerach.
W ramach festiwalu zaprezentują się zarówno znani muzycy, jak
i ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Festiwal zawita
m.in. do Lutomierska, Brzeźna, Warty i Wolborza. Szczegółowy
program dostępny na stronie: www.filharmonia.lodz.pl.

Koncertowe urodziny
W programie 594. Urodzin Łodzi znalazło się wiele ciekawych
wydarzeń, również tych muzycznych. 28 lipca na Placu Wolności
wystąpią cieszący się niesłabnącą popularnością Hey, Natalia
Nykiel i od początku swojego istnienia związany z Łodzią
Rezerwat. 29 lipca Łódzkie Centrum Wydarzeń zaprasza
na koncerty Moniki Brodki i O.S.T.R. Udział we wszystkich
wydarzeniach jest bezpłatny. Szczegółowy program dostępny
na stronie: www.centrumwydarzen.lodz.pl.

fot. Filharmonia Łódzka

Valerian Luca Bessona
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4 sierpnia na ekrany polskich kin trafi „Valerian i Miasto
Tysiąca Planet” Luca Bessona – najdroższy film w historii kina
wyprodukowany poza granicami USA. To adaptacja komiksu,
który przez lata inspirował filmowców i pisarzy. Kosmiczna
superprodukcja opowiada o Valerianie (Dane DeHaan)
i Laureline (Cara Delevigne) odpowiedzialnych za utrzymywanie
porządku na zamieszkałych przez ludzi terytoriach i ma
połączyć humor „Strażników Galaktyki”, rozmach „Gwiezdnych
Wojen” i wizjonerstwo „Piątego Elementu”.

fot. Paweł Łacheta

Gwiazdy
w Sieradzu

Bieg po zdrowie
Pierwsze łódzka edycja Biegu Kobiet
ZAWSZE PIER(w)SI za nami. Panie w Parku
na Zdrowiu pokonały dystans ponad 5
km, aby zwrócić uwagę na profilaktykę
antynowotworową i zdrowie kobiet, poczuć

solidarność i siłę kobiet oraz wspierać się we
wspólnej motywacji. Pomysł na cykl takich
biegów narodził się ponad dwa lata temu
i był związany z osobistym doświadczeniem
głównej organizatorki Marzeny Michalec ze
stowarzyszenia Energia Życia, która wykryła
u siebie guza piersi.

Oscary rozdane
Po raz 25. Wręczono nagrody
Grand Prix Jazz Melomani,
zwane „Oscarami Jazzowymi”.
Najlepszych jazzmanów
uhonorowano w Teatrze
Wielkim w Łodzi. Grand Prix
of Europe otrzymał łodzianin - Michał Urbaniak.
Artystą roku został Marcin Wasilewski,
W kategorii „Nadzieja roku” nagrodę otrzymał
Jakub Więcek. Swoją nagrodę wręczyło także
Polskie Radio Łódź - Jazzową Perłę Łodzi, za
wydarzenie roku otrzymała Akademia Muzyczna
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Nagrodę
Prezydenta Miasta Łodzi dla najlepszego łódzkiego
jazzmana otrzymał Sławomir Badowski i Big
Band Walking Jazz Band. Nagroda za całokształt
działalności trafiła do rąk saksofonisty i flecisty
Leszka Żądło. Uroczystą galę uświetnił m.in.
występ The Chicago Blues Brothers, z kultowymi
przebojami z filmu „The Blues Brothers” (na zdjęciu).
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W Polsce rak piersi zbiera nadal olbrzymie
żniwo, każdego roku umiera ponad 5
tysięcy kobiet. Ta statystyka może jednak
ulec zmianie, jeżeli będziemy pamiętali
o proﬁlaktyce. Podobne biegi odbywają
się też w: Poznaniu, Gdyni, Świdnicy
i Wrocławiu.

Monopolis
w Monopolu
Monopolis, wyjątkowy projekt, który połączy
w sobie wysokiej jakości powierzchnie
biurowe, usługi i kulturę z szeroką ofertą
gastronomiczną powstanie w zabytkowych
przestrzeniach dawnego Monopolu
Wódczanego mieszczącego się u zbiegu ulic
Piłsudskiego i Kopcińskiego.
- Chcemy, aby Monopolis było miejscem, które będzie żyło również po
godzinach pracy, otwartym na wszystkich mieszkańców, w którym łodzianie
będą czuli się dobrze i znajdą coś dla siebie - mówi Krzysztof Witkowski,
prezes zarządu firmy Virako, która odpowiada za inwestycję.
Biura najwyższej klasy zajmą powierzchnię 23 tys. mkw. i znajdą się w głównym
gmachu dawnej rozlewni wódki i dwóch nowych budynkach. Goście i klienci
Monopolis będą mieli do dyspozycji także restauracje, kawiarnie, punkty
usługowe, kameralny skwer, zielone tarasy na dachu, muzeum poświęcone
historii Monopolu Wódczanego, galerię sztuki, teatr, spa z basenem, klub
malucha i przedszkole.
Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Cała inwestycja gotowa ma być
w 2020 roku.
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Festiwalowe lato
Tego lata w Łodzi na pewno nie będziecie się nudzić.
Wszystko za sprawą letnich festiwali. Przygotowaliśmy
dla was przegląd najciekawszych wydarzeń zarówno muzycznych,
filmowych, jak i tych interdyscyplinarnych.

P

Wojciech Modest Amaro

fot. Łódzkie Centrum Wydarzeń

Po raz trzeci na Woonerfie przy ul. 6 sierpnia
zagościł Songwriter Festival. To cykl sobotnich koncertów pod zegarem, podczas którego zaprezentuje się 20 wykonawców. Festiwal
rozpoczął się 29 kwietnia koncertem Tymona Tymańskiego, a edycję zamykać będzie
9 września Piotr Rogucki. Pomiędzy zaprezentują się Holak, Daniel Spaleniak, Lily Hates Roses, Cukierki i wielu innych artystów.
Tegoroczny program łączy występy artystów
o ugruntowanej pozycji na polskiej, a czasem
też światowej, scenie muzycznej z występami
młodych zespołów.
– Organizowałem koncerty w niewielkich
klubach. Chciałem przenieść ich niezwykły klimat w otwartą przestrzeń, gdzie będą mogły
dotrzeć do większej grupy odbiorców – mówi
Hubert Kozera z Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Tymon Tymański
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fot. Łódzkie Centrum Wydarzeń

polecamy

polecamy

Jak zapewnia organizator, festiwal doczekał się
już własnej, wyjątkowej publiczności. – Co tydzień w tłumie widzę wiele tych samych twarzy,
ale na koncerty przychodzą też osoby, które na
co dzień nie słuchają proponowanej przez nas
muzyki.
To również niezwykłe wyzwanie dla artystów przyzwyczajonych do grania w klubach
dla publiczności zorientowanej na konkretnego
wykonawcę. – Można powiedzieć, że wrzucamy
wykonawców w paszczę lwa. Koncerty odbywają się na ulicy, więc wiele osób pojawia się na
nich przypadkiem, w ogóle nie znając artystów
– tłumaczy Hubert Kozera. – Mimo to zawsze
spotykamy się z pozytywnym odbiorem, wszyscy doskonale się bawią.
Od 14 do 21 lipca potrwa Transatlantyk
Festival. To już druga edycja festiwalu w Łodzi.
Nie zabraknie stałych elementów, do których
widzowie zdążyli się przyzwyczaić, ale też pojawi się wiele nowości. Nad programem czuwa związana wcześniej z festiwalem T-Mobile
Nowe Horyzonty Joanna Łapińska.
Hasłem tegorocznej edycji jest „The Power
of Women – Siła Kobiety”. Jak zapewniają organizatorzy pojawi się ono w każdym z elementów programowych. Filmy zaś będą ilustrowały
główny temat, czasem jednak w zaskakujący
kontekstach. – To hasło aktualne pod każdą szerokością geograficzną. Uważamy, że festiwal
powinien być wydarzeniem, które dotyka istotnych spraw. Chcemy pokazać, że każdy ma siłę,
aby zmieniać świat dookoła siebie – mówi Joanna Łapińska, dyrektor programowa festiwalu.
W kilkunastu festiwalowych sekcjach widzowie będą mieli okazję zobaczyć najciekawsze premierowe propozycje prosto ze światowych festiwali filmowych, m.in. „Zwierzęta”,
thriller Grega Zglińskiego i „Return to Montauk” Volknera Schoendorffa ze Stellanem
Skarsgaardem, ale też filmową klasykę i kino

sezonu, czyli filmy które pojawiły się w kinie
na przestrzeni ostatniego roku. W sekcji Docs,
skupiającej najnowsze filmy dokumentalne
z całego świata, zobaczmy między innymi
„Jerry Lewis: The Man Behind The Clown”,
czyli portret jednego z najważniejszych amerykańskich komików XX wieku. Sekcja „Historie kina” skupi się w tym roku na słynnych
debiutach z historii światowego kina. W cyklu
„Zbliżenie” zaprezentowane zostaną sylwetki
Barbary Sass, Lucrecii Martel oraz Edwarda
Nortona, który będzie gościem specjalnym festiwalu. Spotkanie moderowane przez Michała
Oleszczyka odbędzie się 21 lipca w Teatrze
Wielkim.
Nie zabraknie Kina Łóżkowego, czyli kilkudziesięciu wieloosobowych łóżek, w których
będzie można obejrzeć najciekawsze filmy
ostatnich miesięcy w wyjątkowej atmosferze.
Jak co roku w programie pojawi się również
Kino Kulinarne. Program tej sekcji to 5 filmów
o tematyce kulinarnej. Seans każdego z nich
zostanie połączony z wyjątkową kolacją, tematycznie nawiązującą do treści obrazu. Wszystkie kolacje będą przygotowane przez znakomitych Szefów Kuchni, z Wojciechem Modestem
Amaro na czele.
Kulturalne lato zamyka Festiwal Czterech
Kultur (8-17 września). Wydarzenie odbywa
się od piętnastu lat i stale ewoluuje. Niezmienny
jest natomiast jego interdyscyplinarny charakter. Odwołuje się do wielokulturowych korzeni miasta, które przez lata było tyglem kultur
i narodowości – wielonarodowym ośrodkiem
przemysłowym w samym sercu Polski. Hasłem
tegorocznej edycji festiwalu jest „Alfabet dialogu” – rozumiany jako poszukiwanie wspólnego
języka między odmiennymi kulturami, teraźniejszością i przeszłością, nowoczesnością i tradycją,
sztuką wysoką i popkulturą, artystami i publicznością. Jest to również dialog między różnymi
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formami działalności artystycznej. Dlatego festiwal obejmuje cztery obszary sztuki: teatr, muzykę, sztuki wizualne oraz literaturę i film.
Bardzo bogaty jest program muzyczny imprezy, której kuratorem jest Marcin Tercjak. – Już
dziś zapraszamy na finałowy, poruszający koncert pamięci Leonarda Cohena. Jego piosenki
w tłumaczeniu Macieja Zembatego zaśpiewają uznane polskie wokalistki, reprezentujące
różne style i różne pokolenia – zapowiada Tercjak. Na jednej scenie w klubie Wytwórnia wystąpią: Gaba Kulka, Ania Dąbrowska, Daria
Zawiałow, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka,
Maria Peszek, Julia Pietrucha, Renata Przemyk, Matylda Damięcka, Martyna Jakubowicz, Grażyna Łobaszewska i Iza Lach.
Niezwykle widowiskowo zapowiadają się
też wydarzenia z zakresu sztuk wizualnych.
Przestrzeń Łodzi wzbogacą w czasie festiwalu murale i interwencje rozpoznawalnych na
świecie twórców i kolektywów streetartowych,
takich jak Opiemme, Moneyless i Tellas, czy
Nomad Clan. Wszyscy artyści stworzą też jeden wspólny mural „Skrzyżowanie Kultur
2017”, dla którego ramy przygotuje łódzki
twórca Piotr Chrzanowski, autor między innymi muralu na budynku przy ul. Wierzbowej
52 oraz ogromnego muralu „Serce Adama”
na budynku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Nie zapomnimy też o przestrzeni Starego
Rynku – mówi Teresa Latuszewska, kuratorka
sekcji sztuk wizualnych – Autorską instalację,
która obejmie całą przestrzeń rynku opracuje,
specjalnie dla festiwalu, Robert Rumas – wybitny rzeźbiarz, scenograf i autor artystycznych
interwencji.
Za teatralną odsłonę festiwalu odpowiada
Jakub Porcari. Wśród propozycji z tego obszaru warto wymienić: „Is it Pamela?/Inkarnacje” w realizacji Marty Ziółek, występ kabaretu
Pożar w burdelu, a także festiwalową premierę dla najmłodszych, powstającą w koprodukcji
z Teatrem Lalek Arlekin: „Baśń o Rybaku
i Złotej Rybce” w reżyserii Anny Retoryk.
W ramach części literackiej i filmowej, którą
tworzy Przemysław Owczarek, zorganizowany zostanie między innymi Ogólnopolski Konkurs na „Poemat Czterech Kultur”, w którym
walczące o nagrodę główną utwory, będą nawiązywać do wielokulturowej historii miasta,
jego industrialnego dziedzictwa, idei nowoczesności i awangardowych tradycji.

l Aleksandra Żabowska
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Złoto
i Brylanty
rozdane.
14. Turniej
Golfowy
o Brylant A&A
za nami
fot. Paweł Łacheta
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Każdego roku wielu znamienitych gości przybywa na pole golfowe Arkadia
w Pabianicach, gdzie rozgrywane są Turnieje o Brylant A&A. Tegoroczna 14. już
edycja była pod wieloma względami wyjątkowa. Po raz pierwszy w historii turnieju na podium znalazły się aż dwie panie.
Zwyciężyła międzynarodowa golfowa mistrzyni Polski kobiet Katarzyna
Selwent z Przytok Golf Club z wynikiem 128 uderzeń, drugi był zeszłoroczny
zwycięzca Adrian Jędrzejewski (A&A Golf Club) 137 uderzeń, trzecia Amanda
Majsterek (A&A Golf Club) z wynikiem 138.
Wśród kobiet nagrodę za I miejsce odebrała Patrycja Wójtewicz, najlepszym
juniorem okazał się Aleksander Wierzba (Olymic Golf Club z Warszawy). W kategorii netto 0-36 wygrał Dariusz Oset, w kategorii 36-54 najlepszy okazał się
Piotr Majer. W turnieju padło tak zawsze oczekiwane przez golfistów Hole in
One. Tym razem jednym uderzeniem kija do dołka trafił Jerzy Bielawski wygrywając pierścionek z brylantem. Nagrodę za Nearest to the Pin (uderzenie najbliżej dołka) zdobyła Amanda Majsterek wygrywając Lexusa na weekend.
Podczas towarzyszącej turniejowi gali nie brakowało niespodzianek. Dom
Jubilerski A&A po raz pierwszy zaprezentował wyjątkową kolekcję A&A Art,
której bohaterami są fragmenty najsłynniejszych obrazów okresu secesji (Klimt,
Modigliani, Mucha) zreprodukowane ręcznie na muszlach. Był też pokaz mody
InnaTY oraz sukien ślubnych Ines Atelier. Dla gości swoje największe przeboje
zaśpiewała Małgorzata Ostrowska. Całość poprowadził Maciej Orłoś. A gospodarze Anna i Arkadiusz Majsterek zadbali o każdy najdrobniejszy szczegół tego
wyjątkowego spotkania.

Pole golfowe Arkadia zajmuje niewiele więcej miejsca niż park miejski. Na tej powierzchni
zgodnie egzystuje dziewięć dołków, driving range (strzelnica do uderzeń dalekich) 15
rzeźb plenerowych, namiot klubowy, stado pawi, owiec i danieli. W ubiegłym roku Arkadia
otrzymała prestiżową nagrodę PGA Polish Golf Awards za najlepsze w Polsce 9-dołkowe
pole golfowe.

www.lifein.pl
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łódzkie w liczbach

czas wolny

900

ton piasku

Jak co roku, na rynku Manufaktury
powstała prawdziwa plaża,
którą usypano z 900 ton piasku

49 procent

38,9 stopni Celsjusza

77 procent

Mieszkańcy łódzkiego
uwielbiają fotografować
– aż 49 procent posiada
własny cyfrowy aparat
fotograficzny.

Rekord gorąca w Łódzkim wynosi 38,9 stopni
Celsjusza. Taką temperaturę termometry
zanotowały 12 sierpnia 1921 r. w Łowiczu.
Prawie sto lat później – 8 sierpnia 2013 r. – taką
samą temperaturę odnotowano w miejscowości
Silniczka w powiecie radomszczańskim.

Blisko 77 procent drzew lasów w naszym regionie to
sosny. Dęby stanowią tylko
3,3 proc. zadrzewienia.

47 p rocent na wakacje 124 700 gospodarstw

40 kilometrów

Prawie co drugi mieszkaniec
naszego regionu (47 proc.)
mający co najmniej 18 lat
wybiera się na wakacje.
Większość zamierza spędzić
urlop w kraju - 68 proc., za
granicę planuje wyjechać 34
proc. Zwykle wyjeżdżamy na
dwa tygodnie (przeszło 40
proc.). Tydzień odpoczywa
co szósty, a kilka dni musi
wystarczyć 18 proc.

40 kilometrów ma odcinek
autostrady A1 ze Strykowa
do Tuszyna. Trasa przebiega
przez dwa powiaty i osiem
gmin. Przejechanie całej
zajmuje około 20 minut.
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124 700 gospodarstw rolnych jest w województwie
łódzkim. Każde ma przeciętnie 8,8 hektarów.

90 tysięcy samochodów
Ponad 90 tysięcy samochodów przejedzie
jednego wakacyjnego dnia po A1.
Dotychczasowy rekord wynosi 93 tysiące
pojazdów, które przejechały „jedynką” 17
sierpnia 2015 r.

www.lifein.pl
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Niepoważna

i nostalgiczna
LIFE IN. Łódzkie: Widziałam Cię na scenie. Po kim jesteś taka
zdolna?

Karolina Sawka: Jasne, że po rodzicach. A dokładniej: dzięki
ich wsparciu. Mogłam rozwijać się w dziedzinach, które mnie
inspirowały. Od dziecka chodziłam na balet, lekcje pianina. Brałam udział w kółkach teatralnych i lekcjach śpiewu. Wiele z tych
pasji zostało do dziś – a jedną obrałam jako ścieżkę zawodową.
Moi rodzice to spokojne, otwarte dusze. W naszym domu zawsze
panowała wolność w artystycznym wyrażaniu siebie. Wszystkie
dylematy, dotyczące zarówno życia zawodowego, jak i osobistego rozwiązywane były w czasie rozmowy. Miałam ogromny komfort dorastania, czułam się przy najbliższych bardzo bezpiecznie
i swobodnie. Dlatego tak bardzo lubię wracać w rodzinne strony,
do zielonego Szczecina, z którym wiążą się wszystkie beztroskie
wspomnienia dzieciństwa.

Nadal kłócisz się ze starszym bratem?

Teraz już nie, chociaż nasze relacje w dzieciństwie były burzliwe.
Kuba jest dla mnie wielką inspiracją, bo udowadnia, że można żyć
z dziecięcej pasji. Jako dorastający chłopak bardzo dużo grał w gry
przygodowe oraz w różnego rodzaju karty. Aktualnie razem z ekipą
jeszcze z młodzieńczych lat mają firmę produkującą gry planszowe.

Tatę znamy z mediów: rysuje, występuje na scenie i przed
kamerami. Opowiesz o mamie?

Jest dla mnie wielkim wzorem. To wrażliwa, empatyczna osoba
z ogromnym sercem. Ponadto również uzdolniona artystycznie
– ostatnio w Książnicy Pomorskiej odbyła się wystawa, na której
przedstawione zostały jej prace, w tym jej dwumetrowe łabędzie
z witrażowego szkła. Taka technika wymaga ogromnej precyzji
i cierpliwości – nie znam drugiej osoby, która poradziłaby sobie
z takim wyzwaniem.

Słyszałam, że także mogłabyś być rzeźbiarką czy malarką.

Najbardziej kusi ją literatura popularnonaukowa. Z gliną zaprzyjaźniła
się sześć lat temu. Szesnaście lat temu zagrała Nel w „Pustyni
i w puszczy”. Jest przebojowa i towarzyska, bywa roztargniona
i bałaganiarska. I uwielbia wydawać pieniądze na pizzę.
Karolina Sawka w rozmowie z Magdą Maciejczyk.

16

Gdy byłam młodsza, uczęszczałam na zajęcia plastyczne do szczecińskiego malarza Jarosława Eysymonta, który przygotowuje wielu młodych ludzi do nauki w Akademii Sztuk Pięknych. Te zajęcia
nauczyły mnie techniki, jednak moje plastyczne natchnienia poniosły mnie w innym kierunku. Od kilku lat zajmuję się ceramiką.
Zaprzyjaźniłam się z gliną sześć lat temu u Jurka Szczepkowskiego
w Czarnym, w Beskidzie Niskim, gdzie brałam udział w warsztatach. Od tego czasu regularnie w wakacje jeżdżę na plenery ceramiczne, gdzie mogę oddać się naturze, sztuce i uwolnić myśli
od rzeczy doraźnych. Nigdzie tak nie wypoczywam jak nad kołem
garncarskim. To dla mnie prawdziwa opoka.

www.lifein.pl
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Budzące krew w żyłach wspomnienie z dzieciństwa...

Miałam osiem lat, organizowane były wakacyjne kolonie. Cała klasa miała jechać do Brennej. Wtedy dowiedziałam się, że zagram
w filmie. Pierwszym odruchem była panika, że nie pojadę z kolegami na wspólną wycieczkę i ominie mnie fantastyczna przygoda.

Chyba dobrze, że nie pojechałaś na te kolonie. Gdyby nie rola
Nelly Rawlison „W pustyni i w puszczy” nie zostałabyś aktorką.

Mam w głowie jeszcze wcześniejsze wspomnienia, gdzie trzymam
kamień zamiast mikrofonu i śpiewam do niego piosenki Czerwonego Tulipana. Wszystko rejestrował tata nową kamerą. Chęć występowania była we mnie wcześniej niż udział w filmie.

18

Premiera „W Pustyni i w puszczy” odbyła się w 2001 roku. Co
robiłaś przez ostatnich 16 lat?

Zdałam maturę w moim ukochanym Szczecinie, potem wyjechałam na studia do Warszawy. Skończyłam Stosowane Nauki Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim na poziomie licencjatu.
Potem przeprowadziłam się do Łodzi, gdzie zaczęłam studia na
wydziale aktorskim.

Podobno od razu po maturze chciałaś być aktorką i…

...i zdobywać wiedzę. Zawsze byłam łakoma informacji. Po maturze
czułam ogromny niedosyt związany z wiedzą dotyczącą ludzi, historii. Pasjonuje mnie psychologia społeczna, antropologia kulturowa.
Postanowiłam rozwijać swoje zainteresowania w tym kierunku.

www.lifein.pl
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Literacko czym się karmisz?

Nie mam ulubionej książki, ale najbardziej kusi mnie literatura popularnonaukowa. Ostatnio czytałam „Mądrość psychopatów” Kevina Duttona i „Poza schematem” Malcolma Gladwella. To książki
z zakresu psychologii społecznej. Nadrabiam też zaległości, „Cząstki
elementarne” Michela Houellebecqa pożarłam w całości.

Co Szkoła Filmowa w Tobie zmieniła?

To świetna szkoła. Obok znajdują się wydziały reżyserii, operatorski czy scenopisarstwa, co tworzy warunki do współpracy. Jest
bardzo dużo zajęć, właściwie siedzi się tam nieprzerwanie od poniedziałku do niedzieli. Dzięki niej nabrałam dystansu do siebie,
poznałam wielu wspaniałych ludzi z różnych środowisk. To poszerza własne horyzonty.

Jaką osobą jest dziś Karolina Sawka?

Nie umiem się określać, ale myślę, że często okoliczności determinują moje zachowanie. W niektórych kręgach jestem przebojowa i towarzyska, czasami jednak potrzebuję pobyć sama ze sobą.
Jestem punktualna, ale za to niezwykle bałaganiarska. Lubię być
przygotowana, ale bywam roztargniona i zapominalska. Prowadzę papierowy kalendarz, ale lubię niespodzianki.

Rozważna czy romantyczna?
Niepoważna i nostalgiczna.

Odważna?

Lubię się w tym utwierdzać. I sama zaskakiwać.

A łapiesz kilka srok za ogon?

Chyba wolę kanarki... Chociaż w zawodzie aktora to bardzo sprzyjająca cecha, by być w kilku miejscach jednocześnie. Znam osoby, które
jednego dnia mają casting w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Da się.

Grasz w Łodzi w spektaklu „Wywiad” w Akademickim Ośrodku
Inicjatyw Artystycznych. Jak znalazłaś się w obsadzie?

Waldemar Zawodziński, reżyser spektaklu, były dyrektor Teatru
im. Jaracza w Łodzi, był moim profesorem na drugim roku. Rok
później zadzwonił do mnie z propozycją zagrania w dwuosobowym spektaklu roli Katji. Jest w moim wieku. Gra w serialach
i filmach dla młodzieży. Niesie to za sobą ogromną popularność.
Kiedy do jej domu przychodzi dziennikarz polityczny, niemający
pojęcia, kim moja bohaterka właściwie jest, Katja przystępuje do
ataku. Pierrowi obrywa się za wszystkie jej niepowodzenia, niespełnienia, żale i lęki. Rodzi to między nimi wyjątkową więź. Katja
to niezwykle wrażliwa osoba, która zakrywa własną delikatność
butną, czasami wulgarną postawą. Wiem, że jest jej ciężko. Bardzo lubię wchodzić w jej skórę, by na chwilę to wspólnie przeżyć
razem z nią. Na pewno mamy cechy wspólne, ale jej popularność
wyrządziła krzywdę. Mnie to ominęło. Profesjonalizm w tym zawodzie to wieczna czujność, poczucie, że nigdy nie wie się wszystkiego. Pokora wobec świata. Chęć poznawania.

Czy aktorstwo to misja?

Na tym etapie dla mnie zabawa. Za wielkimi nazwiskami ze sceny
artystycznej niesie się odpowiedzialność własnej opinii. Mnie to
jeszcze nie dotyczy.

20
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Twój mistrz?

Paweł Ciołkosz, z którym grałam swój debiut teatralny, czyli spektakl „Wywiad”. Szkoła jest dobrą rozgrzewką, ale prawdziwego
działania zaczęłam uczyć się w praktyce. I to Paweł, jako mój partner sceniczny, nauczył mnie najwięcej.

Jak reagujesz na komplementy, kiedy kurtyna opada?
Nie wiem co powiedzieć.

Mówi się, że ładnym aktorkom jest łatwiej.

Trudno stwierdzić. Idąc za psychologią pierwszego wrażenia –
powinno być łatwiej. W rzeczywistości jednak twórcy szukają na
swoje bohaterki aktorek nie do końca charakterystycznych, ani
ładnych, ani brzydkich, tak, aby widz jak najbardziej mógł z postacią się utożsamić. Ostatnio byłam w Koszalinie na Festiwalu
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” – zauważyłam, że młode aktorki wybierane przez twórców swoich pierwszych obrazów były
na pierwszy rzut oka do siebie podobne. Nie było w ich wyglądzie
nic nachalnego.

Na co wydajesz najwięcej pieniędzy?
Na pizzę.

Nie wierzę. Zdradzisz, jak dbasz o siebie?

Staram się dość regularnie chodzić na siłownię, jednak wybieram
zajęcia grupowe – ogromnie motywuje, gdy widzisz, że pani dwadzieścia lat starsza od ciebie jest w stanie dalej robić pompki,
kiedy ty wydajesz już agonalne tchnienia.

Jestem silną kobietą, bo...

Targam za sobą wielką walizkę, podróżując w nieskończoność
między Łodzią, Warszawą a Szczecinem.

Plany na wakacje...

Polskie festiwale filmowe. Na sierpień mam zaplanowany spływ
kajakowy po Drawie i podróż autostopem do Lizbony.

A potem...

Dam się zaskoczyć!

l fot. Paweł Łacheta

Karolina Sawka szesnaście lat temu zagrała Nel w filmie „W pustyni
i w puszczy”, w tym roku, w czerwcu ukończyła studia na Wydziale
Aktorskim Szkoy Filmowej w Łodzi. Córka znanego satyryka i rysownika
Henryka Sawki. W Łodzi popularność przyniosła jej rola Katji w spektaklu
„Wywiad” na podstawie sztuki Stephana Lacka w reżyserii Waldemara
Zawodzińskiego, granym na deskach Akademickiego Ośrodka Inicjatyw
Artystycznych przy ul. Zachodniej w Łodzi.
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Pływanie to ciężki sport, wymaga dyscypliny, samozaparcia.
Czasem pojawia się zmęczenie, ból, złość. Ale kocham, to
co robię. Pływanie ukształtowało mój charakter, nauczyło
mnie wielu rzeczy, przede wszystkim tego, że nie zawsze
będzie tak, jakby się chciało, że będą upadki, ale trzeba
wyciągać wnioski i walczyć o te swoje marzenia – mówi
Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk,
utalentowana łódzka pływaczka.
LIFE IN. Łódzkie: Co u Pani słychać Pani Olu?

Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk: Aktualnie przebywam w Lublinie na zgrupowaniu kadry narodowej, która
przygotowuje się na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie,
które odbędą się pod koniec lipca.

Do końca lipca tam Pani będzie?

Nie, będziemy jeszcze w Ostrowu Świętokrzyskim, później w Dębicy i stamtąd polecimy do Budapesztu. Zgodnie
z harmonogramem przygotowanym przez Polski Związek
Pływacki. Podczas zgrupowań dobrze jest zmieniać miejsca, unikamy w ten sposób monotonii.

A jak tam kondycja? Z jakim medalem wróci Pani
z Mistrzostw Świata?

Mam takie jedno

marzenie…

Pływanie to była miłość od pierwszego wejrzenia.

Będąc dzieckiem zafascynowana byłam tańcem i pływaniem. Dlatego rodzice zapisali mnie i do klasy sportowej
o profilu pływackim i jednocześnie do Zespołu Pieśni
i Tańca Harnam. Przez cztery lata tańczyłam i pływałam,
ale w czwartej klasie szkoły podstawowej treningów było
tak dużo, że trzeba było podjąć decyzję. Z bólem serca
rozstawałam się z tańcem, ale jak rodzice zapytali: Ola to
co wybierasz: pływanie czy taniec, bo dwóch rzeczy nie
będziesz robiła dobrze, to bez wahania zdecydowałam, że
zostaję przy pływaniu. To był dla mnie oczywisty wybór.

To nie jest kwestia medali, to raczej chęć pobicia życiowych rekordów, dobre miejsca w półfinałach, być może
w finałach. Jeszcze trochę czasu zostało, jeszcze trochę
przygotowań przede mną, ostatnie szlify i regeneracja,
niech forma zbliża się małymi kroczkami.

A kto nauczył Panią pływać?

Wyspała się Pani dzisiaj? Ponoć brak snu to zmora
pływaków.

Rodzice pływają?

Nie jest tak źle. Wyspałam się, na zgrupowaniu pierwsze
treningi zaczynają się dopiero o 9. Zupełnie inaczej wygląda to w ciągu roku, wtedy pobudka jest o piątej rano,
lekkie śniadanie, z reguły banan, by chwycić nieco energii i o godz. 6 jestem już na basenie. Po treningu wracam
do domu, zjadam śniadanie, zabieram się za domowe
obowiązki, bo naukę już skończyłam, znajduję chwilę na
sen i po południu wracam na kolejny trening.

Jakaś specjalna dieta? Czy może codziennie wieczorem słodka przekąska?

W tygodniu w ogóle nie jem słodkiego. Wspólnie z mężem i jednocześnie trenerem [Bartoszem Olejarczykiem
– przyp. red.] tak postanowiliśmy, choć oboje uwielbiamy
słodycze. Na początku było ciężko. Nie stosuję specjalnych diet, ale staram się jeść regularnie, co trzy godziny,
pięć posiłków w ciągu dnia. Sporo warzyw i owoców. Wieczorem spożywam białko, a nie węglowodany. Unikam
rzeczy smażonych czy tłustych. Jestem jednak mięsożer-
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na i jem wszystko (śmiech ). To normalna dieta, którą powinien stosować każdy, kto chce czuć się dobrze.
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Mój wujek, nauczył mnie pływania strzałką. I to były
moje pierwsze kroki, potem wszystkiego nauczyłam się
już w klubie sportowym. A pierwsze zabawy w wodzie, to
oczywiście były z moimi rodzicami.

Oczywiście, że potrafią pływać, ale nigdy nie robili tego
wyczynowo, tylko rekreacyjnie.

Kocham pływanie, bo…

…po prostu kocham, bo jest moją wielką pasją, która przynosi mi satysfakcję, ponieważ każdego dnia, a pływam już
w sumie 22 lata, sprawia mi wielką radość. Kocham, bo
jest piękne, bo ukształtowało mój charakter, nauczyło
mnie wielu rzeczy. Przede wszystkim tego, że nie zawsze
będzie tak jakby się chciało, że będą upadki, ale trzeba
wyciągać wnioski i walczyć o te swoje cele, marzenia,
trzeba ciężko pracować, aby się znaleźć w tym wymarzonym miejscu. Pływanie to ciężki sport, wymaga dyscypliny, samozaparcia. Czasem pojawia się zmęczenie,
ból, złość. Ale równocześnie wiele daje. To na pływalni
i zgrupowaniach poznałam większość moich przyjaciół.
To dzięki pływaniu mam mnóstwo wyjątkowych wspomnień, byłam w tylu miejscach, do których sama bym
pewnie nie dotarła. Zdarzało się, że było naprawdę ciężko, wstawało się dzień w dzień o 5, żeby o 6 być już na
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Najwspanialszy moment
w karierze
Przeżyłam wiele pięknych momentów w karierze, każdy
zdobyty medal ma swoją historię, ale mam dwa takie
najwspanialsze momenty, kiedy usłyszałam Mazurka
granego tylko dla mnie i kiedy równo rok temu po
wyścigu na 50 m dowolnym w Londynie odwróciłam
się i zobaczyłam na tablicy wyników, że uzyskałam
minimum kwalifikacyjne na Igrzyska Olimpijskie, na
które tak długo czekałam.

Przed chwilą wspomniała Pani o porażkach. Jak Pani
sobie z nimi radzi?

Mnie porażki motywują raczej do jeszcze cięższej pracy.
Na początku, kiedy kariera idzie do przodu, tych porażek
jest stosunkowo niewiele, ale w pewnym momencie jest
już coraz trudniej iść do przodu i poprawiać te swoje rekordy życiowe, tak, żeby na przykład cały czas były złote medale czy na przykład finały imprez mistrzowskich.
Jak już się zajdzie wysoko, to wcale nie jest takie łatwe,
wspiąć się jeszcze wyżej albo utrzymywać się na tym samym poziomie. Na szczęście nauczyłam się panować nad
złością, po prostu wyznaczam sobie kolejne cele. Nic nie
dzieje się bez przyczyny, wszystko trzeba dokładnie przeanalizować, a użalać się nad sobą można przez chwilę,
potem trzeba iść do przodu, tak by pokazać innym i sobie,
że dalej potrafię.

Od porażek przejdźmy do sukcesów. Jakie to uczucie,
kiedy na Pani szyi wieszają złoto?

To są takie momenty, których nigdy się nie zapomina,
które są niezwykle ważne w życiu każdego sportowca.
To chwile, których tak naprawdę nie da się opisać, bo są
tylko moje. Powiem tylko, że wówczas wszystko, te treningi, czasem do utraty tchu, ten cały ból, który trzeba
było znieść, znika w jednym momencie i pojawia się myśl,
że jednak było warto, że praca nie poszła na marne, tylko przyniosła spodziewane efekty. Wtedy wiem, że warto
było obrać taką drogę i z niej nie zbaczać.

A Polacy kochają pływanie? Czy Pani zdaniem jest to
popularna dyscyplina w naszym kraju? Ja mam wrażenie, że my tylko kochamy piłkę nożna i to czasami
w dość specyficzny sposób?

Tak, kochamy pływanie, ale tylko w sferze rekreacyjnej.
Prowadząc swoją szkółkę pływacką widzę, jak rodzice są
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zainteresowani tym, by ich dzieci potrafiły pływać. Ale
jeśli chodzi o pływanie wyczynowe, to niestety z tym jest
coraz gorzej, coraz mniej osób decyduje się na tak ciężką
pracę, na tyle wyrzeczeń, które trzeba gdzieś tam po drodze ponieść.

Przypomina Pani sobie zawody przy pełnych trybunach?

Za granicą owszem, w Polsce zdarza się to rzadko, nawet
na głównych Mistrzostwach Polski, gdzie walczymy na
przykład o kwalifikacje do Mistrzostw Świata, czyli najważniejszej imprezy sezonu, czy kwalifikacje na Igrzyska
Olimpijskie, a są to bardzo ważne zawody, to na trybunach nie ma takich zwykłych kibiców, którzy przyszli
tylko popatrzeć. Na Mistrzostwach Europy, czy Świata jak
najbardziej trybuny są pełne. U nas pływanie w ogóle nie
jest doceniane przez media.

fot. archiwum prywatne

pływalni i wskoczyć do zimnej wody, ale potem przychodziły chwile, które wszystko rekompensowały, nagradzały wszystkie ewentualne niedogodności i porażki. I to
właśnie te chwile się pamięta.

rozmowy

A w Łodzi ma Pani dobre warunki do trenowania?

Trenuję, w Zespole Szkół Numer 1 na Czajkowskiego 14,
na zwykłej szkolnej pływalni, to nie jest moja pływalnia
klubowa, bo ta jest na AZS na Lumumby. Trenuję tam, bo
to miejsce pracy mojego męża, który jest moim trenerem
i tak jest po prostu wygodniej. W Łodzi zawsze brakowało basenu o wymiarach olimpijskich, tzw. pięćdziesiątki,
dlatego pół życia spędziłam na walizkach w podróży,
w poszukiwaniu dobrego basenu.

Ale z tym już koniec, we wrześniu w Łodzi otwarty
zostanie pierwszy tego typu obiekt.

I z tego bardzo się cieszę, bo będę mogła zrezygnować
z dość kosztownych wielotygodniowych wyjazdów. Aczkolwiek z chęcią nadal będę wyjeżdżała na zgrupowania.

Wspomniała Pani o tym, że trenuje Panią mąż, nie
komplikuje Wam to życia rodzinnego?

Jakoś to sobie poukładaliśmy, wiele lat już pływamy razem, dokładnie od 2009 roku i już dotarliśmy się jako trener i zawodniczka, a to niech mi Pani wierzy wcale nie
jest taka prosta sprawa. Podczas treningów mąż się nie
rozczula nade mną i ja nie wywieram presji, że może trochę lżej. To jest mój trener i ja mu ufam w stu procentach
i wiem, że to, co robimy jest dobre i przynosi efekty.

A skoro już o życiu rodzinnym mowa, to jak ono wygląda na co dzień?

Bardzo tradycyjnie, bo ja sprawuję opiekę nad domem,
mąż oprócz treningów ze mną, ma jeszcze swoje młodsze grupy treningowe, prowadzimy też szkółkę pływacką.
Siłą rzeczy mąż więcej czasu spędza poza domem, więc ja
gotuję, sprzątam, jest po prostu zwyczajnie, jak w wielu
domach.

Jakieś przesądy przed startem na zawodach, talizmany?

Przyznam szczerze, że nie mam, nie jestem osobą przesądną, bo urodziłam 13 w piątek (śmiech). Nie zabieram

ze sobą żadnych maskotek, nie robię nic szczególnego
żeby nie mieć pecha. Oczywiście mam pewne przyzwyczajenia przed startem, starannie przygotowuję strój
i zjadam lekkie śniadanie.

Czy jest takie trofeum, które chciałaby Pani postawić
jeszcze na półce, bo myślę, że takowa na pewno jest
w domu.

Jest oczywiście, ale większość trofeów stoi u moich rodziców. U mnie kilka tych ostatnich. To są rzeczy materialne, które przypominają nam o sukcesach, mają wartość
sentymentalną, ale nie muszę patrzeć na nie codziennie,
to tylko dodatek, najważniejsze jest to, co się osiągnęło.
Chciałabym jeszcze usłyszeć Mazurek Dąbrowskiego grany tylko dla mnie. Dziecko zapewne powiedziałoby, że
chce zostać mistrzem olimpijskim, ja patrzę nieco bardziej realistycznie, mam pewne czasy, które chciałabym
wypływać. Jestem już w takim momencie kariery sportowej, że raczej stawiam na założenia krótkoterminowe, ale
mam jeszcze takie małe marzenie sportowe, które chciałabym jeszcze spełnić.

A powie mi Pani o nim?

To ten Mazurek Dąbrowskiego grany tylko dla mnie. A na
zbliżające się Mistrzostwa Świata to są bardziej takie marzenia wynikowe i złamanie swoich barier, czyli popłynięcie poniżej 28 sekund grzbietem, poniżej 25 sekund
kraulem. To są takie moje cele najbliższe.

Zawodowe plany. Czy wyznaczyła sobie Pani już taką
granicę, kiedy powie dość.

Nie wyznaczyłam sobie takiej granicy i myślę, że to jest
błąd. Ale wiem, że nadejdzie ten monet, kiedy będę musiała podjąć decyzję o zakończeniu kariery, ale to nie jest
łatwa sprawa, bo nagle trzeba całkowicie zmienić swoje
życie. Kończy się coś, co robiło się od dziecka i trzeba zacząć żyć inaczej. Wiem jedno, na pewno nie zrezygnuję
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Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk,
utalentowana łódzka pływaczka, swój pierwszy
złoty medal Mistrzostw Polski zdobyła w wieku
15 lat. Jako 17-latka, podczas Mistrzostw Europy
Seniorów w Wiedniu, zdobyła dwa medale
– złoty i srebrny. W 2015 roku sklasyfikowana
na pierwszym miejscu w rankingu światowym
w konkurencji 50 m stylem grzbietowym. W tej
konkurencji zajęła drugie miejsce podczas
Mistrzostw Europy. W tym samym roku
pobiła trzy rekordy Polski seniorów. W 2016
roku spełniła swoje sportowe marzenie
i wystartowała na Igrzyskach Olimpijskich w Rio
de Janeiro. Przez cała karierę zdobyła w sumie
8 medali Mistrzostw Europy różnego kruszcu
oraz jeden brązowy medal Mistrzostw Świata
w Stambule w 2012 roku, 14 medali Pucharu
Świata oraz ponad 100 medali Mistrzostw Polski.

z pływania w takim sensie, że zupełnie odejdę od tego
sportu, jeśli nie będę pływała zawodniczo na pewno będę
chciała gdzieś wokół tego się kręcić, czy uczyć pływać
maluszki, czy doskonalić technikę dla pływaków, którzy
trenują wyczynowo.

Gdyby Ola Urbańczyk nie pływała, to ….

…na pewno bym została w tym zespole tańca. A jeśli chodzi o inne sporty, to zawsze lubiłam grać w siatkówkę,
choć pewnie mogłabym tylko być libero z moim wzrostem 172 centymetrów, może koszykówka, ale znowu mój
wzrost się kłania. Myślę jednak, ze sport tkwi we mnie tak
głęboko, że coś sportowego bym wymyśliła.

A czas wolny jak Pani spędza?

Różnie, raczej aktywnie na innych sportach, lubię chodzić po górach, jeździć na rowerze, ale lubię też chodzić
do kina, wychodzić ze znajomymi, wyjeżdżać na wieś do
rodziców, odpoczywać na łonie natury, daleko od zgiełku
miasta. Tam się wyciszam i regeneruję psychicznie. Lubię
też wyjść na zakupy z przyjaciółkami.

l Rozmawiała Beata Sakowska

"

Najgorszy moment
w karierze
Miałam kilka słabszych momentów, odniosłam parę
porażek. Trudno mi wyznaczyć najgorszy moment,
ale na pewno jest jedna sytuacja, w którą długo nie
mogłam uwierzyć… kiedy podczas kwalifikacji na
Igrzyska Olimpijskie do Londynu, zabrakło mi tylko 0,03
s. do wymaganego minimum… niby tak mało, IO były
tak blisko, a jednak oglądałam je przed telewizorem.
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czas wolny

LIFE IN. Łódzkie: Klaudio, od chwili, kiedy wzięłaś udział w MasterChefie twoje
życie zmieniło się diametralnie. Uważasz,
że udział w tego typu programach pomaga w karierze, czy wprost przeciwnie
– szufladkuje?

Klaudia Budny: To zależy, na jakim fundamencie chcemy oprzeć swoją „karierę”.
MasterChef jest znany i z pewnością można wykorzystać to hasło jako dodatkową
promocję. Udział w programie jak najbardziej pomaga, tylko musimy rozsądnie
z tego faktu korzystać. Ja nie chcę opierać
się tylko na haśle „finalistka MasterChefa”,
choć jestem z nim kojarzona. Staram się
budować swoją markę doradcy i trenerki
kulinarnej organizując różnego rodzaju
szkolenia i eventy, i skupiając wokół siebie
pewną grupę ludzi. Sama wciąż się uczę,
jeżdżę na staże, pracuję w kuchni i przygotowuję autorskie kolacje. Wciąż poszerzam zakres swoich usług, wciąż się rozwijam i czuję, że jestem gotowa na to, by
poprowadzić coś swojego… Niestety i tak
często jestem szufladkowana jako „dziewczyna z MasterChefa” i tyle. To przykre,
ale trzeba się z tym liczyć biorąc udział
w tego rodzaju programach.

Nie tylko
o pasji
gotowania

Jesteś osobą, która ma silny charakter.
Czy w gotowaniu potrafisz iść na kompromis czy bronisz swojego pomysłu?

To zależy z kim rozmawiam i o czym. Jeśli
mam sprawdzone przepisy i smaki, to staram się przekonać do nich drugą osobę, ale
zawsze jestem otwarta na nowe pomysły.
Uważam, że od każdego można się czegoś
nauczyć. Jeśli chodzi o pracę ze mną, to bywam trudna. Zawsze stawiam na najwyższy poziom moich usług, tu nie ma kompromisu. I jeśli mam sprawdzone rozwiązania,
po których słyszę szczere „dziękuję” od
swoich klientów, to nie wchodzi w grę myśl
„zróbmy to mniejszym kosztem”. Jestem
bardzo wymagająca i chyba dzięki temu nigdy nie będę pracować bez pasji, bo sama

Olsztynianka z pochodzenia, łodzianka z wyboru.

Kobieta spełniona, która potrafi
podążać za marzeniami. Dziś jest trenerką

kulinarną, prowadzi warsztaty oraz szkolenia dla
amatorów i zawodowych kucharzy. Z pasji, jaką jest
gotowanie, uczyniła swój sposób na życie. Klaudia
Budny – finalistka IV edycji programu MasterChef.
Pochodzisz z Olsztyna ale kilka lat temu
postanowiłaś przeprowadzić się do Łodzi.
Skąd taka decyzja?

Moja przeprowadzka wiązała się przede
wszystkim z mężczyzną. Nasze drogi się
rozeszły, ale dzięki temu, że związałam sie
z Łodzią poznałam mnóstwo cudownych
ludzi, znalazłam fantastyczną pracę i swojego męża.

Ukończyłaś ekonomię, czy przydaje się
teraz w gotowaniu?

Bez wątpienia przydaje się matematyka. Przeliczanie proporcji, liczenie food
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cost’u (koszt surowców spożywczych zakupionych na potrzeby wytworzenia dań
sprzedawanych w danej gastronomii – red.)
czy odpowiednie zaplanowanie zamówień
to czysta matematyka, dzięki której możemy ograniczyć straty na kuchni. Natomiast
ekonomia przydaje się w zarządzaniu restauracją i ludźmi. Uważam, że każdy szef
kuchni powinien znać podstawy ekonomii.
Niestety, jest to ogromną rzadkością.
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nie chciałabym z kimś takim pracować lub
korzystać z usług takiej osoby.

Skąd wzięła się Twoja pasja do gotowania?

Od małego lubiłam gotować. Pamiętam, jak
prosiłam babcie o szklankę kaszy i mąki
i w połączeniu z piaskiem wyczarowywałam wyśmienite dania. I tak się chyba
zaczęło... Często pomagałam babci, uwielbiałam z nią gotować, zwłaszcza robić pierogi. Jako 7-latka robiłam sobie kanapki do
szkoły, jako 14-latka przygotowywałam już
obiady w domu.
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Kobieta w gastronomii z góry jest skazana
na trudniejszą drogę do kariery zawodowej
czy awansu. Zaczynając od tego, że jest to

Gotowanie to Twoja praca. Czy po całym
dniu spędzonym w kuchni, w domu
zdarza ci się jeszcze coś przygotować, czy
oddajesz pałeczkę swojemu mężowi?

Różnie to wygląda, wszystko jest kwestią
wolnego czasu. Jak tylko mam chwilę, staram się, by obiad zawsze pojawił się na
stole, ale zdarza się, że mąż musi podjąć to
wyzwanie i coś ugotować. Wtedy zawsze
smakuje lepiej.

W ciągu ostatnich lat postrzeganie
branży kulinarnej bardzo się zmieniło.
Aby być dobrym, trzeba nieustannie się
dokształcać, eksperymentować i poszukiwać nowych smaków. Co gwarantuje
sukces – talent, czy wykształcenie?

Gotowanie jest pracą artystyczną, a każdy
artysta musi mieć talent. Oczywiście praca to 80 procent sukcesu, ale ktoś, kto ma
prawdziwy talent, zawsze będzie poziom
wyżej. Rozwój osobisty, szkolenia, zmiana
miejsc pracy i nieustanna chęć uczenia się
i rozwijania jest podstawą w tym zawodzie.
Oczywiście jest wielu utalentowanych kucharzy, którzy niestety nie potrafią tego
wykorzystać. Szkoda.

Czy Twoim zdaniem Polacy są otwarci na
nowe smaki, czy mimo wszystko najbardziej cenią tradycję?

Polacy coraz bardziej otwierają się na nowe
smaki. Lubią odwiedzać nowe miejsca,
kosztować nowe potrawy i spędzać czas
w restauracji. Emitowane w telewizjach
programy kulinarne starają się zakorzenić
w nas kulturę jedzenia i to się z powodzeniem udaje. Stajemy się świadomymi konsumentami, chętnymi do odważnych zamówień w restauracjach. Bardzo to cenię.

Pamiętasz smaki, które kojarzą ci się
z latem i są z Tobą od dzieciństwa?

ciężka praca fizyczna, obarczona ogromnym stresem i poświęceniem, kończąc na
zdrowiu, które nie zawsze pozwala na wykonywanie tego zawodu. Stanowisko szefa
kuchni zwykle jest dedykowane mężczyznom, chociaż uważam, że kobiety radzą
sobie na tym polu równie dobrze. Na pew-
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no w tego rodzaju pracy trzeba mieć silny
charakter.

Moje smaki lata to bez wątpienia rabarbar,
truskawki, jagody i aromatyczne nowalijki.
Mam z nimi wszystkimi mnóstwo wspomnień. Rosół z młodymi warzywami, makaron z truskawkami i śmietaną, pierogi
z jagodami i obłędne ciasto drożdżowe z rabarbarem mojej cioci. To dania, które na pewno przywołują wspomnienia z dzieciństwa.

l Rozmawiała Monika Wolnicka
l fot. Paweł Łacheta

Modnie
czyli
z pasją
Każda z nich,
chociaż są
od siebie zupełnie inne,
ma pomysł
na siebie,
pasję oraz
ciekawość
życia. Za pośrednictwem
Internetu
dzielą się
zarówno
swoimi stylizacjami jak
i zainteresowaniami.
Zawsze
znajdą chwilę czasu, by
napisać choć
parę słów
na swoich
blogach.



Dziennikarka, redaktor prowadząca serwisu avanti24.pl, blogerka.
Vintage Girl czyli Dagmara Łacny pasjonuje się
stylem retro, a jej blog to kopalnia wiedzy na ten temat. Jest także
współorganizatorką imprezy Pin Up & Burlesque Party, której tematyka
poświęcona jest burlesce oraz stylowi pin up.
komentowali Twój wygląd. Czy dzisiaj
spotykasz się jeszcze z takimi reakcjami?

LIFE.IN Łódzkie: Parę lat temu wiele
dziewczyn z Łodzi pisało blogi, dzisiaj
jest ich zaledwie kilka. Tobie pisanie
nadal sprawia radość?

Wiele się zmieniło od tamtego czasu,
jesteśmy teraz, jako społeczeństwo, bardziej otwarci na coś innego. Zmienił się
także wygląd polskiej ulicy, duża w tym
zasługa właśnie blogów oraz mediów
społecznościowych. Reakcje nie są tak
jednoznacznie negatywne, jak kiedyś,
choć nie są też tak pozytywne, jak np.
w Londynie czy Paryżu, gdzie ludzie
uśmiechają się, zagadują, a nawet pytają
o zdjęcie.

Vintage Girl: Ogromną i bardzo żałuję,
że mam na to coraz mniej czasu. Chciałabym pisać więcej i częściej publikować nowe posty na blogu. Od jakiegoś
czasu prawie zupełnie zrezygnowałam
z typowo stylizacyjnych wpisów z moimi
zdjęciami na rzecz dłuższych postów dotyczących historii mody czy ciekawostek
związanych ze stylem poprzednich dekad. Wydaje mi się to o wiele ciekawsze
od pokazywania tego, jak ubieram się na
co dzień (jeśli ktoś jest ciekawy, zapraszam na mojego Instagrama). Staram się
pisać o tym, co mnie interesuje i czego
sama szukam w sieci, a następnie dzielić
się tym z moimi Czytelnikami.

Wydajesz się być bardzo świadoma
swojego stylu oraz konsekwentna
w doborze stroju. Zdarza Ci się czasem
eksperymentować z ubiorem lub
dodatkami?

Wiem, co lubię i w czym dobrze się czuję,
dlatego nie mam problemu z doborem
codziennej garderoby. Eksperymentuję
nieustannie, choć w określonych ramach
stylu, w którym jestem w 100 procentach
sobą. Dla jednych założenie kapelusza
będzie eksperymentem, dla mnie to jeden z elementów ubioru.

Ubrania vintage nie są łatwe do noszenia, mimo to Ty zawsze jesteś ubrana,
a nie przebrana. Pamiętasz, kiedy
zakochałaś się w stylu retro?

Było to stosunkowo późno, bo stylistyka
ta zaczęła pojawiać się w moim codziennym życiu chwilę po skończeniu studiów.
Blogi modowe dopiero zaczęły pojawiać
się w Polsce i było ich naprawdę niewiele.
Opisałam to dość nowe wówczas zjawisko
w jednym z artykułów dla studenckiego
miesięcznika, z którym wtedy współpracowałam. Odkrywając kolejne zagraniczne blogi, szczególnie skandynawskie, zaczęłam otwierać się na coś innego. Zawsze
lubiłam bardzo kobiece stroje, ale dopiero
z osiągnięciem pewnego wieku, w pełni
odnalazłam się w tym stylu.

Wspominałaś, że kiedy zaczynałaś
prowadzić bloga, niektórzy na głos
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blog: vintagegirl.com.pl

W wielu branżach występuje zjawisko
szklanego sufitu. Jak jest w gastronomii?
Czy kobietom trudno jest awansować,
czy kluczowe są umiejętności i to one
mają wpływ na przebieg kariery?

Jak oceniasz styl łodzianek? Jesteśmy
odważniejsze niż kilka lat temu?

W Łodzi mieszkam od ponad 15 lat (pochodzę z małej miejscowości w zachodniopomorskim) i myślę, że tak samo, jak
zmieniał się styl Polek na przestrzeni tego
czasu, zmieniał się również styl łódzkich
ulic. Nie wiem czy jesteśmy odważniejsze,
na pewno bardziej pewne siebie i świadome swoich ciał oraz tego w czym czujemy
się dobrze. A to najważniejsze!
fot. archiwum prywatne

l Rozmawiała Monika Wolnicka
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ści. Na jakiej zasadzie dokonujecie selekcji informacji,
którymi chcecie się podzielić,
aby jednocześnie nie pokazać
zbyt wiele?

LIFE.IN Łódzkie: Angażujecie
się w wiele działań – jesteście
prezenterkami stacji 4FUN.
TV, prowadzicie firmę Fit and
Jump. Skąd pomysł na to, aby
dodatkowo zająć się pisaniem
bloga?

Milena i Ilona Krawczyńskie,

aktywne, przedsiębiorcze i kipiące
pozytywną energią siostry ADiHD.
Są współzałożycielkami firmy Fit and Jump,
która zajmuje się produkcją trampolin do
fitnessu jak również oferuje profesjonalne
zajęcia sportowe. Spełniają się także jako
prezenterki telewizji muzycznej 4FUN.TV.
Na swoim blogu dzielą się wiedzą z zakresu
sportu, odżywiania a także mody czy urody.
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Na swoim blogu piszecie m.in.
o sporcie, urodzie oraz modzie.
Dużo czasu zajęło Wam znalezienie własnego stylu, który
odzwierciedla Wasz temperament?

Każda z nas lubi coś innego. Milena prowadzi aktywniejszy tryb
życia, angażuje się w treningi
i szkolenia, w związku z tym
ceni sobie wygodę. Na nic nie
zamieniłaby jeansów i adidasów. Natomiast ja kiedyś byłam
„chłopczycą” – dresy wypełniały
moją szafę, do czasu wygrania
konkursu Miss Ziemi Łódzkiej.
Wtedy polubiłam kobiecość, pokochałam sukienki i szpilki.

Blogerki często postrzegane
są stereotypowo. Zdarzyło się
Wam, że zostałyście skrytykowane za to, co robicie lub jak
wyglądacie?

My tak na dobrą sprawę nie
czujemy się blogerkami. Dla
nas priorytetem jest firma, niezwykle ważna jest także praca
w 4FUN.TV, więc mamy co robić.
W sieci nie spotkała nas krytyka.
Z niemiłymi komentarzami spotkałam się biorąc udział w konkursie Miss. Na uczestniczki konkursu patrzy się stereotypowo,
a to wielka szkoda. Poznałam
kilkadziesiąt dziewcząt z Polski
i z zagranicy, które miały przyjemność nosić koronę i uwierzcie – są to naprawdę niezwykle
inteligentne, zdolne i ogarnięte
kobiety.

fot. archiwum prywatne

Siostry ADiHD: Pierwsze kroki
w social mediach stawiałyśmy
ponad trzy lata temu, kiedy
powstała nasza marka Fit and
Jump. Wtedy działałyśmy prężnie, aby rozwinąć markę i ją wypromować, głównie za pomocą
kanałów typu Facebook, Instagram oraz YouTube. Byłyśmy
świeżo po studiach i na inne
działania najzwyczajniej w świecie nie było nas stać. Gdy nabrałyśmy rozpędu i robiłyśmy także
wiele rzeczy „nadprogramowo”,
a często nie były one związane
z naszą marką okazało się, że
przyda się nam dodatkowy kanał
do lokowania tych informacji.
Tak powstał blog Siostry ADiHD.
To była jedna z najlepszych decyzji w naszym życiu. Dzięki niemu
odezwała się do nas stacja 4FUN.
TV i właśnie wtedy okazało się,
że doba jest zbyt krótka. Mimo
to staramy się sukcesywnie rozwijać Fit and Jump, bloga i nasze
poczynania przed obiektywem
4FUN.TV.

W tym temacie działamy bardzo intuicyjnie. Nie mamy ściśle określonych zasad, granic
i zakazów. Jednak jesteśmy dość
jednomyślne i wiemy, co nie powinno się pojawiać w naszych
kanałach.

Siostry
ADiHD
blog: siostryadihd.pl

Publikując w Internecie łatwo
przekroczyć granicę prywatno-

Niebawem w sprzedaży pojawi
się Wasza autorska kolekcja
ubrań z serii Fit and Jump.
Czym się inspirowałyście przy
jej tworzeniu?

Tym, czego nie ma! Miałyśmy
ochotę na kolory, dobre dopasowanie i poczucie komfortu
podczas ćwiczeń. Nawet, jeśli
znalazłyśmy gdzieś sportowe,
kolorowe rzeczy, to były one
średniej jakości lub najzwyczajniej nie były ładne. Wiemy, że
są gusta i guściki, i my mamy
słabość do naszej marki, bo
traktujemy ją jak nasze dziecko,
ale jesteśmy po uszy zakochane
w nowej kolekcji i już nie możemy się jej doczekać.

l Rozmawiała Monika Wolnicka
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Połączyła ich
miłość do tańca
Jako dzieci oglądali te same musicale, choć dorastali w dwóch zupełnie
różnych światach. To właśnie miłość to tańca sprawiła, że spotkali się
przed kilkunastu laty. Teraz swoją pasją postanowili zrażać Łodzian
i otworzyli pierwszą w mieście szkołę stepowania. Joanna i Chris
Ernestowie wierzą, że w Łodzi, stepowanie może stać się równie
popularne jak w Londynie. Trzeba tylko trochę czasu.

P

Przygodę ze stepowaniem Chris rozpoczął jako siedmiolatek w Performing Arts School, wcześniejszych doświadczeń z tańcem jako takim nie wspomina miło, bo
do pierwszej szkoły, do której trafił, chodziły same dziewczyny i na szczęście był tam tylko dwa miesiące. – Moje
życie zmieniło się diametralnie pewnej nocy, kiedy to do
Londynu przyjechała australijska grupa Tap Dogs. Miałem wtedy 22 lata i na swojej drodze spotkałem najlepsze
tap show na świecie. Spędziłem z nimi wspaniałych 12
lat. Z show byliśmy aż w 40 krajach – wspomina Chris.
Joanna do stepowania przekonała się znacznie później. Najpierw była gimnastyka artystyczna, potem grupa
Pędziwiatry, a następnie szkoła baletowa. – Co niedzielę
oglądałam za to czarno-białe musicale z Ginger Rogers
i Fredem Astaire’em, nagrywałam na taśmy. Po latach
okazało się, że to samo, tylko w zupełnie innym świecie,
oglądał Chris.
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W roku 1999 Tap Dogs przyjechali z jednym występem
do Polski, do Teatru Wielkiego w Łodzi. Tam w balecie tańczyła Joanna. – I tak się spotkaliśmy. Dwa lata później wyjechałam do Londynu i zostałam na 16 lat – wspomina Joanna.
Początkowo jeździła w trasę z Chrisem, zapomniała
o balecie, zaczęła uczyć się stepowania. Po trzech latach
zatęskniła za baletem, wystąpiła w kilku filmach, w tym
w „Upiorze w operze”, jednak cały czas uczyła się stepowania. Później oboje zostali nauczycielami, a kiedy tylko
mogli, występowali razem.
Przed dwoma laty sprzedali swoje londyńskie mieszkanie i przenieśli się do Łodzi, rodzinnego miasta Joanny. – Od
półtora roku uczymy stepowania w warszawskich szkołach
międzynarodowych, mamy tam też weekendową szkołę,
ale ja zawsze chciałam coś zrobić w Łodzi i tak zrodził się
pomysł na szkołę stepowania – opowiada Joanna. – W Londynie stepowanie jest bardzo popularne. Dzieci uczą się od

najmłodszych lat, wiele szkół oferuje tap dance (tak w Anglii nazywa się stepowanie). W Polsce o wiele bardziej popularny jest balet, czy hip-hop. Ludzie myślą, że stepowanie
jest nudne, tymczasem ono jest bardzo ekscytujące.
Stepowania uczyć się może każdy bez względu na
wiek. – My uczymy dzieci już od trzeciego roku życia, ale
górnej granicy nie ma. Kilka tygodni temu 94-letni dziadek Jan wykonał pierwszy krok. Tutaj nie chodzi o to, aby
być profesjonalnym tancerzem, tylko to ma być frajda.
Każdy może to robić. Jednemu będzie łatwiej, drugiemu
ciężej, natomiast wszystko jest do wyuczenia. Niektórzy
muszą mieć trochę więcej cierpliwości i trochę więcej pracy w to włożyć – mówi Chris.
Jeżeli ktoś ma poczucie rytmu i słyszy muzykę, jest
sprawny fizycznie, to po trzech miesiącach widać będzie
już super efekty.
– Myślę, że warto przyjść spróbować. Ponieważ nigdy
nie wiadomo. Komuś może się wydawać, że to nie dla
niego, a rzeczywistość może okazać się inna. Natomiast
ja uważam, że trzeba próbować, bo się będzie żałowało,
że się nie spróbowało. Warto przyjść na parę zajęć, żeby
się przekonać, czy to jest coś, z czym się dobrze czujemy.
Zazwyczaj po pewnym czasie, uczniowie decydują się na
to, żeby kontynuować naukę i zainwestować np. w zakup
obuwia. Bo do stepowania potrzebujemy butów podbitych specjalnymi blaszkami – dodaje Joanna.
Joanna i Chris głowy mają pełne pomysłów. Są przekonani, że łodzianie pokochają stepowanie i patrząc na ich
zapał z pewnością się im to uda.
– Niedawno wystąpiliśmy w Teatrze Muzycznym,
w którym przygotowywać będziemy też specjalny występ
podczas gali sylwestrowej. Chcemy rozpropagować stepowanie w szkołach, planujemy cykl specjalnych warsztatów, najpierw trochę historii, opowieści, a potem nauka
podstawowych kroków. Chcemy też wystawić swój własny spektakl, z grupą naszych uczniów – mówi Joanna.
Co daje im stepowanie? – W moim wieku balet już
odpada, a stepowanie pozwala mi cały czas się rozwijać,
dążyć do perfekcji, jest jak jazda figurowa na lodzie – tłumaczy Joanna.
– To całe moje życie, to moja praca, moje doświadczenie, ucząc cały czas pogłębiam swoją wiedzę – dodaje
Chris, z którym zajęcia mają jeszcze jedną niepodważalną
zaletę – przy okazji uczymy się angielskiego. Chris po polsku mówi niewiele.
A co nam może dać stepowanie? Po pierwsze uchronić
przed Alzheimerem, stepowanie świetnie robi na głowę
– to atak na mózg. Po drugie: stukanie w podłogę uruchamia w stopach receptory, pobudza krążenie i ciało lepiej
pracuje. Po trzecie: bez wysiłku – w sensie siłowni – utrzymujemy kondycję. I jeszcze jedno – możemy oczarować
znajomych pokazując im technikę nie tak w końcu powszechną, ale dającą podwójną przyjemność, bo ją widać
i słychać. Co więcej potrzeba do szczęścia.

l Beata Sakowska
l fot. Paweł Łacheta
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LIFE IN. Łódzkie. Dlaczego deska?

Żyjąc na
pełnych
obrotach
Oboje młodzi, kreatywni,
zatopieni w miejskim stylu
życia. Z pozoru różni ich
prawie wszystko – od płci
i pochodzenia po wykonywany
zawód i umiejętności. Sylwia
Kosmala jest urodzoną
łodzianką, marketingowcem.

fot. archiwum oprywatne

Philip Skraba
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z pochodzenia londyńczyk,
wykonuje wolny zawód. To. co
ich połączyło, to zamiłowanie
do sztuki, wielka pasja i chęć
robienia w życiu tego, co
im sprawia przyjemność.
Wspólnie jeżdżą na deskach
longboardowych…

Sylwia Kosmala i Philip Skraba: Jazda
na longboardach spodobała nam się już
dawno temu. Daje poczucie wolności
i niezależności. Pozwala szybko i swobodnie przemieszczać się z miejsca na
miejsce, ale nie ma też najmniejszego
problemu, jeśli chcesz wsiąść do tramwaju, polecieć samolotem, albo spakować
się na wycieczkę do innego miasta. Nie
potrzebujesz specjalnego stroju czy butów. To całkowity luz. Na deskach można
także jeździć rekreacyjnie, z dala od miejskiego zgiełku. Świetnie się sprawdzają
jako jedna z form aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół.
Mieszkamy w Łodzi, oboje uwielbiamy
ruch i rytm życia tego miasta. Bardzo
cieszy nas to, że poznajemy coraz więcej
zwolenników alternatywnych środków
komunikacji. Nikogo już nie dziwi widok
osób na rowerach, rolkach czy deskach.

Da się pojeździć w Łodzi?

Teraz jest dużo lepiej niż jeszcze kilka lat
temu. Mamy coraz lepszą infrastrukturę
dla przemieszczających się po ulicach
jednośladami czy deskami i ulicę Piotrkowską, na której widać coraz więcej
longboardzistów. Poza tym, deska ma to
do siebie, że jak nie ma gdzie jechać, to
można ją wziąć pod pachę, przejść kilka
metrów i za chwilę na pewno znajdzie
się dobry odcinek do jazdy.

Jak to się stało, że z użytkowników
longboardów zamieniliście się w ich
producentów?

Jesteśmy bardzo wymagającymi klientami. Lubimy sprzęt wysokiej jakości,
bezpieczny, niezawodny a do tego w odpowiadającej nam stylistyce. W związku
z tym ciężko nam było znaleźć wymarzoną deskę. Być może jesteśmy zbyt wymagający? W czasie poszukiwań idealnej
deski trafialiśmy na wiele inspiracji,
zdjęć, sesji z całego świata, na których
sprzęt występował w przeróżnych, nieoczywistych stylizacjach. To był dla nas
impuls do tego, aby samemu stworzyć
produkt, który odpowiadałby na wszystkie nasze potrzeby.

I powstał Spinners, czyli?

Spinners to marka desek longboardowych, cruiserów, robionych przez nas
ręcznie z jednego kawałka drewna oraz
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niezwykle popularnych ostatnio plastikowych deskorolek stylizowanych na
Spinners. Powstają ze sprawdzonych,
naszym zdaniem najlepszych i najbezpieczniejszych komponentów. Przywiązujemy ogromną wagę do detali i, co ciekawe, dopiero kiedy zaczęliśmy szukać
odpowiednich kół, okazało się, że takie,
które chcielibyśmy wykorzystać do naszych desek, nie istnieją! Więc zaprojektowaliśmy je sami. Przy projektowaniu
desek niezwykle ważna jest dla nas również ich stylistyka, kolorystyka i kształt.

Na rynku można znaleźć bardzo dużo
przeróżnych desek. Czym wasze deski
różnią się od innych?

Nasze deski jako jedyne w Polsce są robione z jednego kawałka drewna, ręcznie, co powoduje, że każda z nich jest
inna i jedyna w swoim rodzaju. Nie ma
przecież dwóch identycznych kawałków
drewna. We wszystkich naszych produktach bardzo precyzyjnie projektujemy
każdy szczegół. Nie idziemy na kompromisy, tak długo szukamy, drążymy, zastanawiamy się, próbujemy, aż powstaje
deska, na której sami chętnie jeździmy.
Z wielką satysfakcją oddajemy ją klientom, bo wierzymy w swój produkt.

W każdą deskę wkładacie wielką pasję
i serce. Ich produkcja zajmuje na pewno sporo czasu. Da się z tego wyżyć?

Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ, póki
co, traktujemy to zajęcie jako dodatkowe. Ja pracuję na etacie, Filip jest fotografem. Pojawia się jednak coraz więcej
pomysłów na nowe modele, pojawiają
się ciekawe propozycje. Mamy nadzieję,
że z czasem będziemy mogli oboje poświęcić się tylko temu, co kochamy.

Spinners to Wasz sposób na życie?

Zdecydowanie tak. Łączy nas to, że chcemy od życia wciąż więcej i więcej, ale na
naszych warunkach. Spełniamy się, kiedy czujemy, że działamy na pełnych
obrotach. Od dłuższego już czasu myśleliśmy o tym, żeby robić coś swojego,
coś co sobie zaplanujemy i zrealizujemy
od A do Z, coś czemu będziemy mogli się
oddać w 100 procentach, co nas pochłonie i pozwoli realizować nasze pasje.

l Rozmawiała
Beata Michalska-Dominiak
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Łódź: kruche ciasteczka
o niepowtarzalnym
smaku...
Aktorka Iwona Bielska specjalnie dla LIFE IN
wspomina Łódź swojego dzieciństwa i młodości

cę... Pierwsze przyjaźnie: Krzysiek Skusiewicz, Marek Korzybski (Krzysiek z Renatą zawsze
przychodzą do teatru, ostatnio byli na premierze „Wielu demonów”). Potem liceum – zostało
mi chyba wybrane przez nauczyciela WF-u: „Wiesz, w XXVIII tworzą drużynę siatkarek, a ty
jesteś wysoka...”. Tak zaczęła się moja przygoda z siatkówką szkolną, potem ligową, otarłam się
nawet o reprezentację, a z profesor Barbarą Rosiak grałyśmy w jednej drużynie ( ŁKS)!
Uczyłam się nieprzyzwoicie dobrze. Nasza polonistka – niezapomniana, oryginalna, leciwa,
o wspaniałej wiedzy prof. Irena Plocer (do dziś pamiętam Jej powiedzonka) wysłała mnie na
olimpiadę: I Ogólnopolską Olimpiadę Języka Polskiego. Jako laureatka – za sprawą dyplomu
podpisanego przez samego Profesora Kazimierza Wykę – mogłam pójść bez egzaminów wstępnych na filologię polską, co – po nieudanym egzaminie do PWSTFiTv – było życiowym kołem
ratunkowym. Wtedy zaszczepiony został mi szacunek do języka i niezmiennie wściekam się,
kiedy słyszę np. „szejset”, a słyszę wszędzie: na ulicy, w radio, w telewizji. Naprawdę, nie ma
cyfry „szej”!
Licealne przyjaźnie: Elka Ostojska, która już wtedy otarła się o „wielki świat” – śpiewała
w zespole Pro Contra, jeździła na festiwale, można Ją było „wyłowić”, np. podczas transmisji
z Opola! Skończyła germanistykę, tak jak Tereska Zabielska, która lata całe uczyła niemieckiego w Krakowie. Obydwie przyjeżdżają do mojego podkrakowskiego domu, jeśli Elka „zleci” do
Polski ze swojej Australii. Wspaniałe łódzkie wspomnienia...
Sokolniki... domek letniskowy Dziadków Bielskich. Pamiętam go jeszcze bez prądu i tę sukienkę prasowaną żelazkiem z duszą... Teatr studencki Qwant... Glinkowscy... Hibnerowie...
Wszystko to ożywa z jakąś młodzieńczą mocą, kiedy wracam do Łodzi do Teatru Nowego grać
w dwóch już teraz przedstawieniach: „Komeda” w reż. Leny Frankiewicz i „Wiele demonów”
w reż. Mikołaja Grabowskiego. Serdecznie zapraszam do teatru! A jeszcze nieskromnie przypominam sobie przystanek Łódź ze złotą łódzką maską za rolę królowej Elżbiety w sztuce
„Królowa i Szekspir” w reż. Grażyny Dyląg! Jakieś 15 lat temu! Też miłe wspomnienie!

Iwona Bielska
Aktorka teatralna i filmowa. Jej najgłośniejszą rolą ostatnich lat jest
– nagrodzona Orłem – kreacja Wojnarowej w „Weselu” Wojciecha
Smarzowskiego (2004 r.). Studia i życie zawodowe związała z Krakowem.
Ukończyła tamtejszą PWST (1977) i w tym samym roku zadebiutowała
na scenie Teatru Słowackiego, w roli Hanki w „Moralności pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej. Z Teatrem im. Juliusza Słowackiego związana
była aż do połowy lat 80., i ponownie, od 1996 roku. W międzyczasie
występowała na scenach teatrów: STU w Krakowie, Rozmaitości
w Warszawie i Nowego w Łodzi. Od 2002 roku gra w zespole
krakowskiego Starego Teatru. Ma na koncie wiele ról w spektaklach
Teatru Telewizji.

Urodziłam się w Łodzi, w mieszkaniu Dziadków (Dziadeczków – jak mówiłyśmy z siostrą
i mówimy do dziś) przy ulicy Radwańskiej. A może wtedy była to już ulica Świerczewskiego?
W każdym razie – ilekroć później jeździło się do Dziadków, zawsze mówiło się: „Jedziemy na
Radwańską”, choć wtedy na pewno to już była Świerczewskiego…
Moje narodziny były prawdopodobnie jednymi z ostatnich mogących odbywać się w prywatnych mieszkaniach i przez całe życie czułam się z tego powodu jakoś dziwnie wyróżniona.
Moje przyjście na świat naznaczone zostało wieloma indywidualnymi szczegółami: lekarz,
położna przybyli specjalnie dla mnie, to w tym pokoju, na tym łóżku leżała moja Mama... Kochałam to mieszkanie ze starymi, pięknymi meblami, piecami kaflowymi, do których Babunia
wydmuchiwała dym z papierosów palonych przez szklaną fifkę, żeby Dziadek nie poczuł zapachu nikotyny. Ze wspaniałym kryształowym naczyniem na metalowym stojaku, w którym
zawsze, zawsze! były kruche ciasteczka o niepowtarzalnym smaku...
Dzieciństwo to Bałuty. Podstawówka: pierwsze zetknięcie z tragedią. Nie pamiętam już,
czy był to chłopiec z naszej klasy; zginął pod szkołą, Przebiegał w czasie przerwy przez uli-
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W latach 80. zagrała główne bohaterki w filmach: „Znaki zodiaku”,
„Ćmie”, „Grzechach dzieciństwa”, „Oknie” i „Wilczycy” oraz w „Na srebrnym
globie”. Kolejne lata to m.in. role w „Pułkowniku Kwiatkowskim” Kazimierza
Kutza, u Andrzeja Wajdy w telewizyjnym filmie „Wyrok na Franiszka
Kłosa” (2000) oraz udział w telenoweli „Adam i Ewa” (2000-2001).
Jedna z najsłynniejszych kreacji scenicznych aktorki to – na deskach
Teatru Nowego w Łodzi i Teatru STU w Krakowie – rola królowej Elżbiety
w sztuce „Królowa i Szekspir” Esther Vilar. Rola przyniosła aktorce kilka
prestiżowych nagród, m.in. łódzką Złotą Maskę, nagrodę aktorską na
Kaliskich Spotkaniach Teatralnych i krakowskiego Ludwika.

fot. Teatr Nowy, HaWa
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Następne lata to szereg kolejnych sukcesów teatralnych i filmowych.
Najsłynniejsze role sceniczne stworzyła w spektaklach „Niewina”
(2004) i „Auto da fé” (2005), na deskach Starego Teatru w Krakowie.
Występowała także w serialach – „Niania”, „Hela w opałach”, „Magda
M.”, „Krew z krwi”, „Przepis na życie”, czy „Na dobre i na złe”.
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Jak się tylko chce,
to można wiele

Jeśli już o nim mowa, to czemu zmienił Pan koncepcję
jego funkcjonowania. Before Food Market, miał być
pierwszym przystankiem na weekendowej rozrywkowej mapie Łodzi. Teraz nastawiony jest na rodziny?

Nie zmieniłem koncepcji. Od samego początku Food Market miał działać w dwóch odsłonach, letniej i zimowej.
I tak, jak w sezonie letnim restauracje wystawiają ogródki, tak samo zmieniła się oferta marketu na bardziej
rodzinną. Na zimę wrócimy do tej poprzedniej. A latem
zapraszamy w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Promujemy się teraz hasłem: „Zjedz weekend na Piotrkowskiej
217”. W soboty zapraszamy na targ śniadaniowy. Można
przyjść z rodziną i zabrać ze sobą zwierzaki.

fot. Kamil Jóźwiak

Mówi Pan o takim rodzinnym charakterze Piotrkowskiej 217, czy mógłby Pan nam zdradzić jakie atrakcje
na lato szykujecie?

O ciągłym rozwoju, festiwalach, nowej inwestycji i dążeniu do
doskonałości rozmawiamy z Radosławem Szwugierem,
menedżerem Strefy Piotrkowska 217, której właścicielem jest firma
OKAM Capital.
LIFE IN. Łódzkie: Jaką rolę w życiu Łodzi pełni Strefa
Piotrkowska 217?

Radosław Szwugier: Na pewno spajającą. Z jednej strony
jest to prywatna inwestycja, z drugiej tkanka miejska, która
wychodzi poza obszar podwórka, w którym funkcjonuje.
W Strefie Piotrkowska 217 organizujemy różnego rodzaju
festiwale, atrakcje dla dzieci i dorosłych, działają tu restauracje. Nie jesteśmy tylko i wyłącznie developerem, który wynajmuje przestrzeń, wręcz przeciwnie – jesteśmy podmiotem, który łączy łodzian i pokazuje, że Łódź wcale nie jest
szara, nie jest nudna. Jeżeli się chce, to można tak naprawdę
zrobić bardzo wiele małym zespołem. Tę pasję widać na
Piotrkowskiej 217, miejscu, które zrosło się z tym miastem,
nadając mu poprzez swoje działania barwnego kolorytu.
My każdego dnia kreujemy Łódź na swój własny sposób.

Konkurujecie z OFF Piotrkowska?

Nie konkurujemy z OFF Piotrkowska, choć wiem, że łodzianie nas porównują. Dla mnie to dwa niezależne byty.
Piotrkowska 217 to miejsce dla rodzin z dziećmi, i tak chcemy być kojarzeni. Działamy na bezpiecznym zamkniętym
terenie, dotrzeć można do nas łatwo zarówno autem jak
i komunikacją miejską. Nasz rodzinny charakter dostrzec
można chociażby na organizowanych przez nas Street
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Food Festivalach, na które przychodzą tłumy ludzi z małymi dziećmi i cieszą się z dostępnych tu atrakcji.

Skąd wziął się pomysł na Street Food Festivale?

Wszystko zaczęło się od mojego wyjazdu ponad trzy lata
temu na Open’er Festival do Gdyni. Zobaczyłem tam po
raz pierwszy miasteczko food trucków i przyznam szczerze, byłem pod wielkim wrażeniem. Od razu wiedziałem, że trzeba coś takiego zrobić w Łodzi. Piotrkowska
217 wtedy dopiero raczkowała jako strefa, była jedna
restauracja, która się remontowała, więc stwierdziłem,
że trzeba poszukać tych food trucków. Wówczas było ich
w Polsce około 15, z czego 6 na chodzie. Pierwszy festiwal
robiliśmy w styczniu przy minus 19 stopniach, oprócz
food trucków zaprosiliśmy na halę łódzkie restauracje,
blogierów i miłośników gotowania, i w ten oto sposób
narodził się Street Food Festival w Łodzi. Już pierwsza
edycja zaskoczyła nas bardzo pozytywnie, przyszło około
5 tysięcy osób, nie spodziewaliśmy się tylu. Teraz mamy
cztery edycje w roku, po jednej na każdą porę i w każdej
uczestniczy 15 tysięcy. Sam festiwal też się rozrósł. Pierwsza edycja trwała zaledwie kilka godzin, teraz mamy trzy
dni podczas letnich edycji. Z festiwalu narodził się na
strefie nasz kolejny pomysł – Before Food Market.

Motorem napędowym będzie oczywiście
Befeore Food Market i jego nowe wcielenie.
W każdy weekend zapraszamy rodziny
na warsztaty kulinarne, które prowadzić
będą zawodowi kucharze, pasjonaci, blogerzy, podróżnicy. Chcemy nauczyć dzieciaki gotowania najprostszych potraw,
jak chociażby naleśników.

Jak Pan ocenia Piotrkowską 217 z perspektywy tych trzech lat?

Udało nam się rozwinąć, aczkolwiek myślę, że jest to taki projekt, który się nigdy
nie kończy, który zawsze będzie się rozwijać,
będzie miał swoje wzloty i upadki. Na Piotrkowskiej
217 skupiamy się na rodzinie, OFF Piotrkowska ma nieco inny, bardziej biznesowy charakter. Organizujmy też
dużo wydarzeń związanych z jedzeniem, różnego rodzaju festiwale: pizzy, burgera, czy dzień sushi.

Ale możliwości lokalowo-gastronomiczne w strefie się
już praktycznie wyczerpały?

Lokale w zasadzie są zajęte, ale projekt cały czas żyje,
to jest biznes, więc czasami się udaje, a czasami nie, nie
mogę więc powiedzieć, że są tu najemcy na lata. Gastronomia to ciężki kawałek chleba, jeśli ktoś nie ma do tego
serca i duszy, to nie polecam.

Firma zajmuje się nie tylko Strefą Piotrkowska 217,
macie też nowy projekt?

Właściciel Piotrkowskiej 217 czyli OKAM Capital jest developerem, który działa w Warszawie, Katowicach, Krakowie i oczywiście w Łodzi, i rzeczywiście realizujemy
kolejny projekt. Przy Dowborczyków 18 rewitalizujemy
fabryczkę o powierzchni 5000 mkw. Na parterze na powierzchni 1000 mkw. powstanie przestrzeń coworkingowa z prawdziwego zdarzenia, którą nazwaliśmy Łódźwork. To nie tylko przestrzeń do pracy, to społeczność,
która będzie się nawzajem wspierać w prowadzeniu
biznesu. Łodźwork oferować będzie 140 biurek, czyli
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miejsc do pracy, strefę luźnej kreatywnej pracy z sofami,
kanapami, huśtawkami, strefę do pracy cichej i sale konferencyjne. Przedsiębiorcy dostrzegą plusy takiego rozwiązania, bo mając gdzieś tam swoje biuro będą tu mogli
przyjść na dzień, dwa nawiązać kontakty i popracować
trochę z ludźmi, dla których limitem jest niebo, nie będzie tam takich podmiotów, które mówią nie uda mi się,
to jest bez sensu, nie warto próbować.

A takie biurko ile będzie kosztowało?

Około 600 zł za miesiąc i jednorazowo za dzień 90 zł. Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku już o nic się nie
martwimy, nie interesuje nas sprzątnie, opłaty za energię elektryczną itp. Wchodzimy do biura tylko z własnym
komputerem, a całą infrastrukturę łącznie z kawą mamy
zapewnioną.

Ale powiedzieliśmy tylko o części tej przestrzeni, a co będzie na pozostałej?

Pozostałe 3600 mkw. oczywiście zajmą
tradycyjne biura na wynajem, ale z nastawieniem na biznes wysokiego ryzyka czyli
startupy. Chcemy też pomagać najemcom
rozwijać biznesy, nawiązywać będziemy
kontakty z przedsiębiorcami – aniołami
biznesu, uczelniami, czy urzędami.

Co daje Panu taka praca oprócz satysfakcji?

Ja mam ciężki charakter i zawsze dążę do
doskonałości, której nigdy nie mogę znaleźć.
Cały czas chcę wejść wyżej i coś poprawić, cały czas szukam. Chcę działać więcej i lepiej, a że jestem też takim
lokalnym patriotą, tymi wszystkimi działaniami chcę pokazać łodzianom, którzy są niedowiarkami, że można.

Czyli wierzy pan w Łódź?

Jak najbardziej, mimo iż centrala firmy jest w Warszawie,
to zawsze powtarzam szefowi, że nie przyjadę do Warszawy i nie będę tam pracować.

Skąd taka wiara w to miasto?

Może z tego, że ja zawsze idę pod prąd, jak wszyscy idą
w lewo, to ja idę w prawo, bo tam pewnie fajniej. Trzy
i pół roku temu jak zaczynałem tu działać, wszyscy mówili, że ten projekt mi się nie uda, to po drugiej stronie
Piotrkowskiej, nic ci z tego nie wyjdzie. A jednak się udało. Łodzianie lubią u nas spędzać czas. Ale wiem, że tu
jeszcze wiele można zmienić.

Łódź to taka Pana ziemia obiecana.

Tak, jak najbardziej, ty nie masz nic, ja nie mam nic, to
zbudujemy fabrykę i właśnie taką fabrykę budujemy, to
pokazuje tę pasję. Hasło: „Łódź kreuje” jest jak najbardziej
adekwatne dla Łodzi i łodzian, dla tych, którym się chce.

l Rozmawiała Beata Sakowska
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Rajdowe zmagania
XV Łódzki Rajd Przedsiębiorców już za nami. 76 załóg,

W

ponad 200 osób na trasie i ponad 270 podczas finału. Wspaniała
pogoda, dużo radości, woli walki, ale też mnóstwo dobrej energii.

W organizowanym od 15 lat przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową Rajdzie Przedsiębiorców biorą udział firmy z aglomeracji łódzkiej
– ich właściciele, prezesi, menedżerowie i kadra zarządzająca. Są również załogi złożone z pracowników – bo Rajd to święto łódzkich firm.
W wydarzeniu chętnie uczestniczą też rodziny z dziećmi, które w tym
roku po raz pierwszy mogły się zmierzyć na odrębnej trasie, gdzie
każda załoga odkrywała kolejne punkty trasy na tablecie, za pomocą
aplikacji TamTu.
To rajd nietypowy, tu nie liczy się prędkość. Zawodnicy walczą
o zwycięstwo, zdobywając punkty podczas specjalnie przygotowanych
zadań, które znajdują po drodze do miejsca finału rajdu, dzięki opisowi trasy (załogi nie otrzymują mapy). W Sosnowcu koło Strykowa
uczestnicy musieli pokonać Segway’owy slalom, tutaj mierzyli się nie
tylko z przeszkodami, ale i z ograniczeniem czasowym. W Głownie
sprawdzili się w wiosłowaniu łódką, którą należało przepłynąć wokół
przystani ZHP Hufiec Głowno. – Nasz rajd to przede wszystkim dobra
zabawa i integracja przedsiębiorców, ale z konkretnym celem charytatywnym. Podczas finału, w Skansenie w Nagawkach, odbyły się licytacje na rzecz podopiecznych Fundacji Gajusz oraz Katarzyny Dacyszyn,
projektantki pracującej dla łódzkich firm, która padła ofiarą napaści
stalkera i walczy o powrót do zdrowia – mówi Anna Januszkiewicz,
Członek Zarządu Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, komitet
organizacyjny rajdu.
Podczas licytacji udało się zebrać 5 300 zł na wsparcie leczenia Katarzyny Dacyszyn oraz 16 200 zł na rzecz Fundacji Gajusz! Uczestnicy,
którzy nie wzięli udziału w licytacjach – zasilili puszki – dla Katarzyny
– uzbierano 558 zł, a dla Fundacji Gajusz 1 500 zł.
Licytację wspierali Jasiek Mela i Mateusz Ligocki, a gości zabawiał
Cezary Pazura.
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Często słyszymy, że niedobre są spółki…ale w naszym przypadku
to nieprawda – mówią zgodnie współwłaścicielki Biura
Tłumaczeń Specjalistycznych ArcusLink Monika Mamulska
i Małgorzata Kierska-Barcz.

P
fot. ulanka.net

A oto zwycięzcy tegorocznego rajdu:
klasyfikacja generalna (trasa dla dorosłych):
l I miejsce – Koelner
l II miejsce – Profektus drużyna 1
l III miejsce – drużyna pod nazwą „Słodka Furia”
trasa dla załóg z udziałem dzieci do lat 12:
l I miejsce – Transition Technologies
l II miejsce – Acora Events
l III miejsce – Lady Kama
Puchar Prezydenta Miasta Łodzi dla najlepszej załogi kobiecej zdobyła drużyna Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, puchar Marszałka Województwa Łódzkiego dla najlepszej załogi męskiej drużyna
firmy Skomur.
Kolejna edycja Łódzkiego Rajdu Przedsiębiorców już za rok,
9 czerwca 2018 r.

Prezeski z ławy szkolnej
Przyjaźniły się jeszcze w liceum, mają do siebie zaufanie i wiedzą, że mogą na sobie polegać, nie tylko zresztą w sprawach zawodowych, a to bardzo ważne. Każda
zajmuje się tym, co lubi najbardziej: Małgosia koordynuje
realizację projektów i tłumaczy, a Monika nawiązuję relacje z nowymi klientami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wszystkie kluczowe decyzje podejmują wspólnie,
a w bieżących sprawach operacyjnych każda z nich ma
dużą swobodę działania. Od wielu lat świetnie się uzupełniają, niedawno obchodziły jubileusz 10-lecia firmy.
– Tak się jakoś składa, że jesteśmy babską firmą, która powstała, bo chciałyśmy być dyspozycyjne dla naszych
dzieci, kiedy były małe i nas najbardziej potrzebowały.
Nie zapominamy o tym i rozwijając przez lata zespół pomagamy naszym młodszym koleżankom w wypełnianiu
nie tylko ich ról zawodowych, ale i prywatnych. Dzieci
zawsze są w naszym biurze mile widziane. Reprezentujemy typowo „kobiecy”, relacyjny styl pracy i zarządzania
– opowiada Monika Mamulska. – Lubimy naszych klientów i współpracujących tłumaczy, zapraszamy ich razem
z dziećmi na kolędowanie przy akompaniamencie pianina, wspieramy i zawsze staramy się zrozumieć każdą,
nawet najbardziej wymagającą sytuację. Dbamy o dobrą
atmosferę – co jest bardzo istotne, bo nasz sukces to praca
całego zespołu.
Nie boją się trudnych wyzwań, dzięki znajomości
języków obcych są bardzo otwarte na świat. Chętnie witają w swoim biurze obcokrajowców różnych ras i nacji,
najczęściej studentów Erasmusa, którzy często potrzebują tłumaczenia przysięgłe swoich dokumentów i dyplo-
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mów z egzotycznych języków, jak chociażby ostatnio np.
arabskiego. – Staramy się być wszędzie tam gdzie nasi
klienci, lubimy odwiedzać nowe firmy, wtedy poznajemy
ich potrzeby i oczekiwania i wiele się uczymy, również
zarządzania firmą, a każda nowo poznana osoba, to potencjalna szansa na zawodowe relacje – tłumaczy Monika
Mamulska.
Stale się rozwijają. Lubią ciekawe projekty i nie boją
się wyzwań! Obsługują większość korporacji międzynarodowych w naszym regionie – dostarczając specjalistyczne
tłumaczenia techniczne przy okazji szkoleń i wdrożeń
linii produkcyjnych dla zakładów produkcyjnych zagranicznych inwestorów. Z ich usług korzysta już ponad trzy
tysiące firm z Polski i z zagranicy. Tłumaczą wizyty protokołu dyplomatycznego w Łodzi, są też autorkami przekładów na liczne języki obce publikacji wykorzystywanych
w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie. Pomagają w rozwoju polskim eksporterom z różnych
branż – są partnerem Regionalnego Biura Województwa
Łódzkiego w Chengdu w Chinach oraz Wydziału Promocji
Handlu i Inwestycji przy Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli. Dostarczają tłumaczenia list
dialogowych filmów w koprodukcjach z partnerami zagranicznymi organizatorom Polskich Nagród Filmowych
ORŁY!
– Najważniejsze jest to, że nadal lubimy razem pracować, a prywatnie nadal wspieramy się na wszystkich
zakrętach życiowych, spędzamy razem część wakacji, od
ponad 30 lat jeździmy razem na nartach! – mówi Monika
Mamulska.
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kariera/rozwój
KOBIETA PEWNA SIEBIE
– jak się nią stać?

P

Poczucie pewności siebie to jeden z ważniejszych wyznaczników naszej osobowości, który pozwala nam żyć
w psychicznym i fizycznym dobrostanie. Kluczowym
elementem zdrowej pewności siebie jest akceptowanie
się za swoją niepowtarzalność oraz przekonanie, że jest
się wartym tyle samo, co każdy inny człowiek. Wszyscy
ludzie mają bowiem jednakową, niemierzalną i niezmienną wartość wewnętrzną jako osoby. Wartości tej
nie można ani zdobyć, ani powiększyć poprzez działanie
jakichkolwiek czynników zewnętrznych, np. przez to, jak
traktują nas inni ludzie.
Niestety zbyt często szukamy potwierdzenia pewności siebie w świecie zewnętrznym. Przykładamy ogromną
wagę do tego, co powiedzą inni, rozpaczliwie szukamy
akceptacji oraz wsparcia dla naszych życiowych wybo-
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rów. Taka postawa wynika z faktu, że większość naszych
przekonań, także tych dotyczących pewności siebie,
kształtuje się w okresie dzieciństwa. Od najmłodszych
lat wmawia się nam, że pewność siebie może rosnąć lub
maleć zależnie od okoliczności, w których się znajdujemy
lub w zależności od tego, co robimy. Trudno się dziwić,
że w dorosłym życiu budujemy poczucie pewności siebie
na czynnikach zewnętrznych takich jak: praca, wystawny
styl życia, wpływowi znajomi. Ale kiedy z jakichś powodów zabraknie nam tych czynników, nasze poczucie pewności siebie odejdzie razem z nimi, bo zbudowane było na
słabym fundamencie.
Na szczęście nie trzeba szukać aż tak daleko. Każda
z nas ma pewność siebie. W niektórych sytuacjach jest
ona łatwo dostępna, w innych mniej. Są obszary, w któ-
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rych czujemy się swobodnie. Wtedy
nasza pewność siebie jest absolutnie
naturalna, stabilna i silna. Nie musimy w żaden szczególny sposób jej
aktywować. A zatem wystarczy nauczyć się jak zastosować wrodzoną
pewność siebie w sytuacjach, w których dotychczas jej nie wykorzystywałyśmy.
Wyobraź sobie, że pewność siebie jest jak mięsień, który budujemy
konsekwentnym wysiłkiem. Jeśli
chcesz, żeby Twoja pewność siebie
była większa, musisz ją regularnie i konsekwentnie trenować. To
oczywiście nie wydarzy się z dnia
na dzień. Zwiększenie pewności siebie, jak każda inna zmiana, wymaga
czasu. Warto jednak podjąć to wyzwanie, ponieważ raz wzmocniona,
stanie się Twoim motorem do działania, Twoją życiową energią.
Oto kilka sprawdzonych sposobów dzięki, którym staniesz się kobietą pewną siebie:
l ŚWIADOME ŻYCIE – poznawaj
świat, miej w sobie gotowość do
ciągłego uczenia się i zmiany poglądów. Akceptuj to, czego zmienić nie
możesz. Żyj w kontakcie ze swoimi
emocjami, wartościami, potrzebami
oraz aspiracjami. Bądź otwarta na
zmiany.
l DOŚWIADCZANIE – przestań się
bać i zacznij doświadczać. Większość kobiet boi się porażki, błędu,
krytyki, oceny oraz odrzucenia. Te
obawy powstrzymują je przed działaniem, przed realizacją marzeń
i planów, przed życiem zgodnym
z ich wartościami i pragnieniami.
Pamiętaj, że strach jest nieodłącznym elementem odwagi, więc zaprzyjaźnij się z nim. On pozwala Ci
być uważną i czują . On będzie Ci zawsze towarzyszył, tak jak dobremu
aktorowi trema. Zadbaj o to, żeby
Cię mobilizował, a nie powstrzymał
przed działaniem.
l SAMOAKCEPTACJA – bądź swoim
najlepszym przyjacielem, dbaj o siebie, dobrze o sobie myśl, troszcz się
o swoje odczucia i pragnienia. Znajomość siebie, świadomość swoich
mocnych i słabych stron oraz pełna
akceptacja będą Ci zawsze pomagały w budowaniu pewności siebie.
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Czym jest
pewność siebie?
Jak można ją
rozpoznać? Czy jest to
coś z czym się rodzimy,
a może nabywamy
wraz z życiowym
doświadczeniem?

Czy mamy na
nią wpływ?
Czy możemy ją
kształtować,
a jeśli tak, w jaki
sposób?

Kasia Malinowska
life coach,
właścicielka INSPIRATION
Centrum JęzykowoSzkoleniowego
k.malinowska@inspiration.edu.pl

l ODPOWIEDZIALNOŚC ZA SIEBIE – brak pewności siebie sprawia,
że zbyt często oddajesz odpowiedzialność za swoje życie w obce
ręce. Zmień to. Zacznij dokonywać
wyborów ze świadomością ich konsekwencji, nie unikaj odpowiedzialności. Pamiętaj, że jakość Twojego
życia zależy wyłącznie od Ciebie, to
Ty nim kierujesz – nie ślepy los.
l ASERTYWNOŚĆ – dbaj o własne
prawa i potrzeby, umiejętnie wyrażaj siebie, nie krzywdząc przy tym
innych. Świadomie stawiaj granice
zarówno w życiu prywatnym, jak
i zawodowym. Przyjmuj to, co Ci
służy, bez żalu zrezygnuj ze wszystkiego, co Cię osłabia i ciągnie w dół.
Z szacunkiem traktuj ludzi i samą
siebie.
l SPÓJNOŚĆ – żyj w zgodzie ze
sobą, z własnymi przekonaniami,
wartościami i normami. Zachowuj
harmonię pomiędzy tym, co mówisz, myślisz i robisz. Wewnętrzna
spójność to solidny fundament, który wzmocni Twoją pewność siebie.
l ZAUFANIE – zbuduj zaufanie do
swoich talentów, możliwości i umiejętności. Świadomość tego, co Ci się
udało osiągnąć do tej pory i umiejętność korzystania z tych doświadczeń, będą Twoim sprzymierzeńcem w budowaniu pewności siebie.
l CELEBRACJA – zacznij dostrzegać
i doceniać swoje osiągnięcia. Celebrowanie sukcesów wpływa bezpośrednio na Twoje emocje. Te z kolei,
przekładają się na myśli, myśli na
działania, a działania przynoszą
kolejne efekty czyli sukcesy, które
wzmacniają Twoje poczucie pewności siebie.
Nabieranie pewności siebie to
proces, który wymaga czasu. Ale
już dziś możesz wykonać pierwszy
krok, który zbliży cię do osiągnięcia celu. A zatem, rób to, co kochasz
i co sprawia Ci przyjemność. Uwierz
w siebie i swoje możliwości. Doceń
własne zalety, realizuj swoje marzenia, dbaj o siebie i otaczaj się
pozytywnymi ludźmi. Nawet nie
zorientujesz się, kiedy Twoja pewność siebie stanie się nieodłącznym
i naturalnym elementem wszystkich
Twoich działań.
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Teatr
zmienia
ludzi

LIFE IN. Łódzkie: Jaki swój teatr widzi dyrektor Ewa Pilawska?

Ewa Pilawska: Teatr blisko ludzi. Otwarty na
drugiego człowieka, empatyczny, dostrzegający
tych, którzy mają utrudniony dostęp do kultury, przyjazny. Ale również poszukujący, różnorodny, dociekliwy. Teatr, który ma w sobie taki
gen młodości, który jest „ciągle w drodze”. Teatr
wywołujący emocje, intensywny, dynamiczny,
dający jednocześnie chwilę wytchnienia i dobrej zabawy. To teatr, który cały czas się rozwija. Dlatego w każdym sezonie pojawiają się
u nas nowe projekty. Zawsze podkreślam, że
w teatrze najważniejszy jest widz; ważne, aby
wiedzieć, dla kogo robi się teatr oraz w jakim
kontekście i miejscu się go tworzy. Wychodzimy
więc do widza, docieramy do tych, którzy chcieliby korzystać z kultury, a z jakiegoś powodu
nie mogą. Często barierą w dostępie do teatru
jest na przykład cena biletu. Dlatego w repertuarze Teatru Powszechnego w każdym miesiącu
mamy wybrane przedstawienia dla bezrobotnych i emerytów w symbolicznych cenach. Od
ponad 11 lat realizujemy również jedyny w Europie Teatr dla niewidomych i słabo widzących,
a od niedawna realizujemy wspólny projekt
teatralny z seniorami. Jeszcze rok temu pewnie

Teatr to jest przestrzeń duchowa. Rozmawiając o teatrze, rozmawiamy
o potrzebach człowieka. Niezwykle ważne jest zapracowanie na
świadomego odbiorcę. To przyświecało mi od zawsze, zarówno
w myśleniu o repertuarze teatru, jak i wtedy, gdy tworzyłam Festiwal
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – mówi Ewa Pilawska,
dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi.

byśmy o tym nawet nie pomyśleli, a teraz pracuje u nas grupa teatralna, która nazwała się
„Jesteśmy”. Początkowo chcieli zaprezentować
u nas coś gotowego, ale pomyślałam, czemu nie
mieliby z naszym wsparciem stworzyć coś nowego? Są niesamowici, pełni energii, zakręceni
na punkcie teatru i wspólnie z naszym aktorem
Arkiem Wójcikiem przygotowują spektakl, którego premiera odbędzie się w lipcu na Małej
Scenie.

Jednym słowem teatr dla wszystkich. A dla
młodych widzów też jest coś w repertuarze?

Oczywiście. Realizujemy projekt „Dziecko
w sytuacji”, czyli cykl spektakli i warsztatów dla
dzieci i młodzieży, które poruszają ważne dla
ich wieku tematy – relacje w rodzinie, odejście
jednego z rodziców, wykluczenie, seksualność,
czyli problemy, z którymi nasze dzieci często zostają same, bo my, rodzice, nie za bardzo potrafimy pomóc im oswoić dręczące je „potwory”.
Nie do końca przepracowujemy z nimi te tematy i nie zawsze potrafimy z nimi o nich rozmawiać. Spektakle powstają najczęściej na podstawie najnowszych sztuk angielskich, bo brytyjski
teatr ma znakomicie rozwiniętą edukację przez
teatr, potrafi stawiać młodym ludziom pytania

filozoficzne i egzystencjalne. Właśnie odbyła
się szósta premiera w ramach naszego cyklu.
Każdego roku przygotowujemy nową propozycję repertuarową dla młodych widzów i każdemu z tych przedstawień towarzyszą warsztaty,
opracowane i prowadzone przez zajmującego
się od wielu lat w naszym teatrze edukacją aktora Andrzeja Jakubasa. Warsztaty wspólnie
z nim prowadzą psycholog, filozof czy seksuolog. Od dwóch sezonów prowadzimy również
warsztaty dla młodzieży z MONAR-u. Spotykają się u nas regularnie i mają już za sobą dwie
premiery. Dla nich ta praca na warsztatach jest
szalenie ważna, myślę, że to rodzaj terapii, pomocy w powrocie do normalnego życia, czy też
odnalezienia swojej drogi. Organizatorzy tegorocznej edycji akcji „Dotknij teatru” powiedzieli, że spektakl przez nich przygotowany najpełniej realizuje założenia tej ogólnopolskiej akcji.
Właśnie to, tak naprawdę pokazuje co teatr
może dać drugiemu człowiekowi. Ta przestrzeń
rozmowy z widzem i pomocy poprzez teatr jest
fascynująca.

To właśnie tymi działaniami między innymi
wyróżnia się Teatr Powszechny na tle innych
łódzkich scen? Mnie do tej pory kojarzył się
z komediowością, a nie misją o której Pani tu
mówi.

Komedia to też misja. Jesteśmy Polskim Centrum Komedii, które walczy o gatunek komediowy – kompletnie niesłusznie traktowany po macoszemu przez wiele teatrów w Polsce. Poprzez
komedie można opowiadać historie ważne, ale
w przystępny sposób. Od lat organizujemy ogólnopolski konkurs na współczesną polską komedię „Komediopisanie” i proszę mi wierzyć, napisanie komedii jest piekielnie trudne. Można
nawet powiedzieć, że jeśli aktor zagra dobrze
w komedii, to prawdopodobnie poradzi sobie
z każdą rolą. Chcę powiedzieć, że my nie gramy
komedii tak, jak wiele teatrów w Polsce, które
– mimo, że mają komedie i farsy w repertuarze
– to jakby się ich wstydziły. Jakby w celach promocyjno-marketingowych nie przyznawały się
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do nich. My natomiast walczymy o dobre imię
i dobry gust tego gatunku. Teatr Powszechny
ma bardzo określone logo artystyczne, na które pracowaliśmy bardzo długo. Widz, który do
nas przychodzi, wie, że mamy bardzo szerokie
spectrum repertuarowe – może obejrzeć tu zarówno współczesne komedie, sztuki Szekspira
i Moliera, spektakl Adama Orzechowskiego,
może uczestniczyć w projektach edukacyjnych
czy w jednym z najstarszych festiwali teatralnych, jakie powstały po 1989 roku.

Wspomniała Pani o Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, porozmawiajmy
o nim. Festiwal wyrobił już sobie ugruntowaną markę, jednak ciągle poszukujecie,
każdego roku zaskakujecie nowościami.
Tegoroczna odsłona pod hasłem „Awangarda
jako stan umysłu” nawiązuje oczywiście do
obchodzonego obecnie Roku Awangardy.
A jakie są plany na kolejny rok?

Każdego roku pojawia się coś nowego, cały czas
jesteśmy w drodze, rozwijamy się. Zaskakujemy
Państwa? To bardzo dobrze. Formuła festiwalu
cały czas się rozwija, na początku był to Festiwal Sztuk Przyjemnych. Po drodze usłyszeliśmy
publiczność, publiczność usłyszała w jakim kierunku festiwal podąża, pojawił się człon „nieprzyjemnych” i inny repertuar. Nie wszystkim
się to podobało, część publiczności w naturalny
sposób odeszła, bo dla nich ta część „przyjemna” była wystarczająca i ja to rozumiem i szanuję. Jednak przez te lata udało nam się zbudować to, co najważniejsze – wspólnotę, która jest
fenomenalna i którą dostrzegają przyjeżdżający do nas twórcy – naprawdę wielkiego formatu – którzy mówią o tym, że nasza publiczność
jest wymagająca i znakomicie przygotowana
do odbioru sztuki. Festiwal się rozwijał, miał
czas, aby zbudować swoją markę, aby stawiać
kolejne pytania. Odnosząc się do tegorocznego
hasła „Awangarda jako stan umysłu” – sięgnęłam do tego zdania tylko po to, by zadać pytanie
i otworzyć dyskusję na temat: na ile awangarda
jest obecna we współczesnym teatrze? Każdego
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roku pojawia się temat, który jest reakcją na to,
co nas otacza, bo teatr jak w soczewce skupia
to, co wokół nas, to co dzieje się w świecie. Myślę, że te tematy, które podejmujemy podczas
kolejnych edycji, stają się swoistą płaszczyzną
dyskusji – i jak się często okazuje – odbijają się
echem w środowisku.
Plany na kolejny rok? Nasz Festiwal nie ma
wąskiej specjalizacji jak „klasyka”, „współczesna dramaturgia” czy „reżyseria”, które narzucałyby mi kierunek czy sposób doboru spektakli. Temat kolejnych edycji rodzi się z tego, co
w nas pulsuje. Śmieję się, że mam to szczęście,
że robię to, co kocham – przez co nie czuję, że
pracuję. Staram się oglądać dużo, by mieć jak
najpełniejszy obraz tego, co dzieje się na polskich i europejskich scenach. Zawsze tak było.
Dlatego budowanie kolejnych edycji następuje
w sposób naturalny. Przychodzi moment, kiedy
wybieram kilka spektakli i wyłania się temat,
który okazuje się być inspiracją do istotnych
debat czy innych wydarzeń towarzyszących festiwalowi.
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dernizowana, wymaga używania określonych
środków aktorskich – tymczasem zespół, żeby
mógł się rozwijać, musi dotykać różnych gatunków, sięgać odważnie po różne teksty. Mała Scena pozwoliła nam na prezentację pełnego spectrum komedii i na odważne sięganie po teksty,
które do tej pory nie były przez nas wystawiane.

Wspomniała Pani, że Duża Scena będzie
remontowana, co w tym momencie stanie
się z teatrem?

Będziemy grać w innym miejscu, w dawnym
kinie Bałtyk. Modernizacja przy Legionów potrwa dwa lata, przebudowana zostanie m.in.
cała Duża Scena łącznie z widownią. Ale na
pewno nasi widzowie nie stracą swojego teatru
z jego repertuarem i wszystkimi projektami, po
prostu będzie on pod innym adresem – na Narutowicza.

Czym od października zaskoczycie publiczność w Bałtyku?

Na początek, na dobrą wróżbę, zagramy „Szalone nożyczki”.

Czy jest taki moment, kiedy zejdą ze sceny?

Teatr zmienia ludzi?

Zmienia, edukuje i rozwija. Teatr może pokazać
inne spojrzenie na świat, nauczyć otwartości na
drugiego człowieka, wsłuchać się w jego potrzeby.

Jak się sprawdza Mała Scena?

Wydaje mi się, że była zawsze. Nie mogę sobie
przypomnieć czasu, kiedy jej nie było. Funkcjonuje już cztery lata i była nam naprawdę niezbędna. Duża Scena, która za chwilę będzie mo-
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Nie. Ten spektakl to fenomen, który trafia się
„raz na sto lat”. Zagraliśmy go już ponad 1100
razy i cały czas mamy komplety widzów. Na ten
fenomen złożyło się wiele rzeczy, to był pierwszy interaktywny spektakl, który pojawił się
w Polsce w latach 90. To było ogromnie ryzyko
artystyczne, ale mimo obaw reżysera i aktorów,
publiczność przyjęła go świetnie. I od prapremiery polskiej, która odbyła się w naszym teatrze zdobywa on triumfalnie teatralne sceny
w całej Polsce. O sile spektaklu stanowi również
zespół aktorski, który dba o jego poziom. Do stałego składu, co pewien czas dochodzą nowi aktorzy, co niejako pozwala „wpuścić powietrze”
i sprawia, że spektakl zachowuje swoją świeżość i energię. Ale za sukcesem tego spektaklu
stoi również dbałość o szczegóły – regularnie
aktualizujemy dekorację, dostosowując ją do
współczesnych realiów – słowem profesjonalizm.

Na koniec zapytam o Pani marzenia związane z teatrem?

Kiedyś powiedziałam głośno, jakie mam marzenie i nastąpiło nieoczekiwane „trzęsienie
ziemi”. Od tej pory powtarzam, że nic tak Pana
Boga nie bawi jak nasze marzenia, więc stosuję
zasadę: „żyjmy tak jakbyśmy mieli żyć sto lat
albo jutro odejść.”.

l Rozmawiała Beata Sakowska

Kultura to nie fabryka
Monika Kamieńska, która od 6 lat kieruje

M

Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych, z kulturą związana
jest niemal od zawsze.
– Moja rodzina zakorzeniona jest w kulturze od pokoleń. Dziadek Pułkownik Gwizdka
przez wiele lat był prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych, mama, siostra
cioteczna i jej rodzice są absolwentami ASP,
a z kolei siostra babci Kamieńskiej była primadonną Teatru Wielkiego. Wychowałam się
między fortepianem a sztalugą – nie mogło
być więc w moim życiu innej ścieżki niż ta
związana ze sztuką – opowiada.
Od dziecka śpiewała i organizowała działania artystyczne, ale też angażowała się w działalność społeczną. Dziś jako dyrektorka prężnie działającego ośrodka kultury również nie
zapomina o ludziach. – Instytucja to nie budynek, tylko zespół, który ją tworzy. Bycie dobrym
liderem oznacza dla mnie gromadzenie wokół
siebie osób z różnym potencjałem, które płyną
razem w tym samym kierunku. Tylko wtedy
możemy osiągnąć wspólny sukces w trudnych
i zmiennych warunkach – mówi. Praca w tym
od zawsze niedofinansowanym sektorze nie
jest przecież prosta. Wiąże się z ciągłym pozyskiwaniem środków państwowych i prywatnych oraz poszukiwaniem merytorycznego i organizacyjnego wsparcia. – Kultura to
nie fabryka czy korporacja. Trzeba rozumieć
ludzi, z którymi się pracuje, a jednocześnie
być menedżerką i zarządzać finansami, czyli
łączyć wiele kompetencji – dodaje. Udało jej
się rozwinąć instytucję i pchnąć ponownie
w kierunku teatru (dawniej był tu Teatr 77).
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Teraz z nadzieją czeka na rewitalizację zabytkowej części budynku i dziedzińca, bowiem największym problemem AOIA jest
niewielka ilość pomieszczeń. Marzy o tym,
aby był to ośrodek otwarty na wszelkie inicjatywy akademickie, dlatego współpracuje
z Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołą Filmową, Wyższą Szkołą Sztuki i Projektowania i Akademią
Muzyczną. Dyrektorka AOIA łączy codziennie
nie tylko kompetencje i pasje, ale i życiowe
role. Jest żoną, matką i babcią, śpiewa w Łódzkim Teatrze Piosenki, pisze książki. – Rodzina
jest bazą. Jeśli nie miałabym w niej wsparcia, nie miałabym siły na realizację swoich
marzeń i celów zawodowych. Zawsze byłam
dosyć szaloną osobą. Moje dzieci są przyzwyczajone do tego, że mama robi tysiąc rzeczy na
raz, ale w domu zawsze był obiad, były rozmowy, bliskość a i lekcje były sprawdzone – mówi.
Ciągle chce się rozwijać i to samo radzi przyszłym menedżerom kultury (studentom AHE)
– Najważniejsze to mieć inicjatywę, dużo się
uczyć i ciężko pracować. Nikt nie kazał mi
kończyć kolejnych studiów podyplomowych,
zdobywać kolejnych certyfikatów czy uczyć
się języków. To był mój prywatny czas i pieniądze, które inwestowałam w siebie – mówi
Monika Kamieńska. Otwartość umysłu, pasja
i determinacja zawsze procentują.

l Aleksandra Żabowska
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Trochę z przypadku
to L.Story

których chcemy i lubimy wracać. Teksas jest bardzo słoneczny, pełen nieujarzmionej i majestatycznej przyrody
i przestrzeni. Ładujemy tam baterie. To zawsze doskonała
okazja, żeby spojrzeć na rzeczy z boku, z dystansu – a to
też jest cenne.

Zagraliście już kilka koncertów z nową płytą. Jakie
uczucia towarzyszą powrotowi na scenę? Jak reaguje
publiczność?

LIFE IN. Łódzkie: Miło czyta się takie recenzje: „Przed
wami niewątpliwie jedna z najlepszych tegorocznych płyt. Rockowych? Chyba nie jest to dobre słowo.
Monumentalnych? Może trochę. Fragment kolejnej:
Na efektownej, smutno-kojącej płycie L.Story kwartet
L.Stadt otwiera przed sobą nowe, ekscytujące muzyczne
perspektywy. Tak jak kilkanaście lat temu Radiohead
i Damon Albarn, a przed pół wiekiem The Beatles łodzianie chcą czegoś więcej niż rockowych piosenek.”

Łukasz Lach: Bardzo miło. Cieszę się, że płytę przyjmują
dobrze zarówno dziennikarze jak i publiczność. Ten materiał powstawał szybko, nie przywiązywałem wagi do szczegółów. Byłem w twórczym stanie i nie chciałem go stracić.
Tym bardziej mi miło i dużo to dla mnie znaczy, że ludzie
podchodzą do tego materiału tak personalnie i emocjonalnie. Dla mnie to również materiał mocno osobisty.

To wrócimy do początku, czyli pomysłu na L.Story.

W kwietniu 2016 roku otrzymaliśmy od Konrada Dworakowskiego (dyrektora łódzkiego Teatru Pinokio – red.),
propozycję współpracy. Początkowo byłem niechętny temu
pomysłowi. Dopiero, gdy zobaczyłem teksty zrozumiałem,
że musimy w to wejść. Na moich oczach gasła najbliższa
mi osoba i odbicie tego czasu znajdowałem w tekstach
Konrada. Patrzyłem na moje miasto, które dumnie trwało
w czasie, kiedy mój osobisty świat kruszał. I choć to teksty
o przemijaniu, dla mnie ważniejszy był aspekt odnajdywania siły właśnie w artefaktach przeszłości, które mieszały
się z płynną i nieuchwytną rzeczywistością.

Zapadła więc decyzję o wydaniu nowego albumu, który
powstał w błyskawicznym tempie.

L.Story powstało w rekordowo krótkim czasie, bo zaledwie w ciągu kilku miesięcy. Początkowo nasza współpraca
z Konradem Dworakowskim miała być tylko jednorazowym
projektem. Jednak wykonanie piosenek wspólnie z Wiel-
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kim Chórem Małej Chorei w ramach Koalicji Miast dla Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu – przerodziło się
w wydawnictwo. To dla mnie materiał ważny osobiście,
ale czuję w nim wiele uniwersalnych treści. Widziałem we
Wrocławiu, jak mocno działa na publiczność, więc weszliśmy z materiałem do studia Henryka Debicha w Radiu Łódź
i powstała z tego barwna płyta. Te piosenki są inne od tego,
co robiliśmy wcześniej, ale o to mi zawsze chodziło. Nie powtarzać się i na każdej płycie pokazywać L.Stadt z nieznanej dotąd strony.

Skąd się bierze to ciągłe poszukiwanie?

Po prostu szybko się nudzę. Szybko oswajam się z czymś,
co było dla mnie ekscytujące, a później zaczynam szukać
dziury w całym. Dlatego każda nasza płyta jest inna, jedno
jest niezmienne, gdzieś tam zawsze jest eklektyzm. Nie potrafię określić naszej stylistyki, wielu zrobi to lepiej za mnie,
a zwłaszcza ci, co lubią szufladkować. Ja nie wiem, czy my
jesteśmy zespołem, który odkrywa niezbadane terytoria,
wiem, że dla nas one są niezbadane.

L.Story to pierwsza Wasza płyta w całości polskojęzyczna.

Teksty Konrada Dworakowskiego są doskonale napisane,
dzięki nim chciałem śpiewać w ojczystym języku. Jeśli tekst
jest dobrze napisany, to dobrze się z tym językiem po prostu pracuje. To nie jest płyta popowa, powiedziałbym nawet, że momentami opiera się o poezję śpiewaną. Sam nie
wiem, jak ją określić. Czuć na niej nasze fascynacje, moje
fascynacje i osoba, która miała okazję zetknąć się z moją
twórczością na pewno usłyszy, że są tam jakieś elementy
charakterystyczne dla mnie. Jestem bardzo zadowolony, że
jako L.Stadt wchodzimy na zupełnie nowe terytoria.

Przez cztery lata nie dawaliście o sobie znać, żadnych
nowych kawałków, żadnych koncertów. Co się z Wami
działo?

fot. Albert Pabijanek

Na kilka lat zniknęli z muzycznej sceny. Powrócili w nowym bardziej
poetyckim brzmieniu. Ich pierwszy w pełni polskojęzyczny album
L.Story zbiera same pochlebne recenzje. Ponownie zaczęli
koncertować. Nie tylko o nowej płycie rozmawiamy z Łukaszem
Lachem, liderem łódzkiej grupy L.Stadt.
Długo by opowiadać. Nałożyło się na to wiele czynników.
Ostatnia płyta L.Stadt You Gotta Move z coverami utworów amerykańskich artystów ukazała się w 2013 r. Nagrywaliśmy ją w Teksasie. Do studia Purple Bee w Cedar
Creek pod Austin wróciliśmy w 2016 r. nagrywać kolejną
płytę, nad którą pracę rozpoczęliśmy dwa lata wcześniej
w Radio Łódź. Wcześniej borykałem się jeszcze z problemami zdrowotnymi. Ale wracając do płyty, pracowaliśmy
nad nią tak długo ponieważ ciągle nie byłem zadowolony
z efektów naszej pracy. Czułem, że jako zespół mamy ten
materiał za mało ograny. Cały czas nie było tej energii,
której szukałem. W końcu zdecydowaliśmy, że nagrywamy ją od nowa i dlatego pojechaliśmy do Stanów. Efekty
były zadowalające, ale po powrocie do kraju zachorowała bliska mi osoba, więc odłożyłem wszystkie projekty na
bok. I ten krążek cały czas czeka na dokończenie. Ale widać tak miało być.

A wrócicie, do tej niedokończonej płyty?

Tak. Wierzę w ten materiał. To jest znów inne L.Stadt –
bardziej soulowe, piosenkowe. Ciekaw jestem jak teraz –
z dystansu i po doświadczeniu L.Story spojrzę na nagrane
wtedy dźwięki – być może przełamię go jeszcze w inną
stronę. Kto wie – na razie cały czas zajmuje mnie L.Story,
nie mam jeszcze ochoty wychodzić ze stworzonego na tej
płycie świata.

Pojedziecie jeszcze do Stanów, gdzie kilka lat temu
daliście kilkadziesiąt koncertów.

Tak, bardzo chcemy. Dobrze nam się tam pracuje. Koncerty, które graliśmy przed amerykańską publicznością
zmieniały nas. Coś takiego było w powietrzu, w ludziach –
to była przecież nasza podróż do mekki tego grania, które
nas zawsze fascynowało – że zmienialiśmy się z koncertu
na koncert. Do Polski wracaliśmy silniejsi, z inną energią.
W dodatku w Stanach mamy przyjaciół i miejsca, do
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Publiczność reaguje wspaniale. Podobnie jak na pierwszym, zeszłorocznym koncercie we Wrocławiu, tak i teraz
widzimy, jak mocno ten – 40 minutowy materiał zresztą –
oddziałuje na publiczność. My dajemy się porwać L.Story
na scenie, mimo że to materiał wsobny i melancholijny.
I obserwuję, że publiczność wchodzi w ten świat razem
z nami, traktuję te piosenki osobiście. To piękne doświadczenie, ale też wymagające od nas – zespołu i chóru – dużego skupienia, prawie orkiestrowego podejścia do grania.

Jakie macie plany na najbliższą przyszłość?

6 sierpnia gramy na OFF Festiwalu. Cieszy mnie to bardzo, bo dokładnie 10 lat temu – jeszcze przed pierwszą
płytą debiutowaliśmy na OFF’ie przed dużą publicznością. Teraz wracamy z tak innym materiałem – czyli przez
te 10 lat dużo się wydarzyło. Zespół przeszedł parę artystycznych metamorfoz i to mnie cieszy – już nie mogę się
doczekać tego koncertu.
Po wakacjach planujemy koncerty z L.Story na trochę
większą skalę. Chcemy grać tę płytę w całej Polsce i robimy
wszystko, żeby były to koncerty w przestrzeniach teatralnych. Zależy nam na tym, bo L.Story ma swoją specyfikę
i narrację charakterystyczną bardziej dla spektaklu czy
filmu. Takie miejsca pozwolą nam i publiczności przenieść
się do świata, który wspólnie z Konradem Dworakowskim
stworzyliśmy i czuję, że ten materiał zasługuje na to.

Życzymy samych sukcesów
l Rozmawiała Beata Sakowska

L.Stadt powstał w 2003 roku. Zespół tworzą: wokalista,
gitarzysta i pianista Łukasz Lach, basista Adam Lewartowski oraz
dwóch perkusistów: Andrzej Sieczkowski i Piotr Gwadera. Tworzą
muzykę, którą trudno sklasyfikować – od psychodelicznego rocka,
popu aż po country i surf. Przyciągają bogactwem środków
zamkniętych w lekką i harmonijną, a przy tym pulsującą całość.
Zespół ma na koncie dwie autorskie płyty L.Stadt i EL.P oraz epkę
z amerykańskimi piosenkami You Gotta Move. Grał na dużych
światowych festiwalach m.in. Culture Collide w Los Angeles,
SXSW w Austin, Indie Week w Toronto, Afisza Piknik w Moskwie.
Kilkakrotnie gościł na Open’er Festival w Gdyni czy Coke Live
Music Festival w Krakowie. Po czterech latach przerwy wrócił
z płytą L.Story.
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Wróżby mają głos
„W prawo, czy w lewo”, „Tego po prostu nie da się zrobić”. Życiowy
dylemat, kryzys, zakręt - masz kłopot, szukasz rozwiązania. Terapeuta?
Jest chłodny i wymagający, dobry dla intelektualistów. Ksiądz? Albo
gniewny, albo bezradny. Jedyne co można usłyszeć to trzeba się więcej
modlić. A wróżka…

W

W Łodzi, według rejestrów działalności gospodarczej,
działa około sześćdziesięciu wróżek, jasnowidzów, astrologów i tarocistów. Chodzą do nich nawet ci, które nie
wierzą w cuda. Co sprawia, że potrzebne są nam magiczne przepowiednie? Nadzieja, że ktoś podpowie jak żyć?
Samotność wśród bliskich? Statystyczny klient łódzkiego
gabinetu ezoterycznego to dobrze sytuowana kobieta
w wieku 30-40 lat. Z wykształceniem średnim i wyższym.
Aktywna zawodowo. Szuka u wróżki pomocy w rozwiązaniu konkretnego problemu, potrzebuje rady lub dodatkowych informacji. Przychodzi nie mniej niż trzy razy
w roku. Są też klientki sezonowe, zainteresowane jedynie
horoskopem na nowy rok i sprawami uczuciowymi: kocha, nie kocha, zadzwoni, zapomni, zdradza?
Pytania o przyszłość wysyłamy też smsem do wróżbiarskich kanałów. Serwisy ezoteryczne co miesiąc odwiedza około 30 tysięcy łodzian.
Analitycy obliczyli, że rocznie na magiczne przepowiednie mieszkańcy naszego miasta wydają średnio półtora tysiąca złotych. Za godzinę pracy, w zależności od
porady, lokalizacji i renomy, płacimy łódzkim wróżbitom
od 20 do 100 zł. Robimy to bez wstydu. Nawet ci, którzy
nie opowiadają o kłopotach w związku, bez skrępowania
mówią: chodzę do wróżki. Przyznają się do tego łódzkie
celebrytki i politycy, szefowe miejskich urzędów, właścicielki znanych firm.

Rudzielec z przepowiedni

Antonina, 33 lata, PR-owiec. Od dwóch lat korzysta z usług
wróżki: Gdy zaczęłam robić tak zwaną karierę dowiedziałam się, że mąż ma zostać dyrektorem oddziału swojej firmy w Monachium. Pracowałam w reklamie, moje projekty zbierały bardzo dobre notowania. Naprawdę świetnie
mi się żyło. Syn zaczął drugą klasę gimnazjum. Nie chciał
opuszczać Łodzi. Nie wiedziałam co robić: przeprowadzić
się dla męża, zostać dla syna, żyć na dwa domy? Za namową siostry poszłam do wróżki. Miała na imię Angelika.
Przepowiadała z tarota. Świadomie wybrałam ten rodzaj
wróżby. Gdzieś przeczytałam, że karty tarota hipnotyzują
i od setek tysięcy lat istnieją w kontekście magicznym. Pomyślałam – tyle przetrwały to muszą być ważne. Wróżka
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Angelika rozłożyła karty. Wizualnie gęste, skomplikowane
i tajemnicze postaci z emblematami przedstawiające dziwne alegorie. Usłyszałam: jest obok ciebie dwóch mężczyzn.
Pierwszy to mąż, drugi to syn. Chcesz stanąć przeciwko
młodszemu w jakimś rodzinnym konflikcie. Nie rób tego.
W twoim cieniu stoi mężczyzna z przeszłości. Rudy. Byłam
w szoku. W domu zamknęłam się w łazience. Jakim cudem
ta obca kobieta wie, że kilka dni temu odezwał się do mnie
na Facebooku Rafał, pierwszy chłopak z licealnych czasów.
Posłuchałam kart. Kolejny raz odwiedziłam Angelikę po
rozwodzie. Mój były mąż wyjechał do Niemiec z przyjaciółką od seksu. Tak podobno teraz się mówi, gdy wychodzi
na jaw, że twój ślubny od lat ma romans w pracy. Druga
wizyta u tarocistki miała dać odpowiedź na pytanie czy powinnam mieć dziecko z rudzielcem z przepowiedni. Nasz
potomek ma dziś pół roku.

Gwiazdy rządzą głupcami, mędrcy
rządzą gwiazdami

Małgorzata 40 lat. Właścicielka Spa. Od trzech lat korzysta regularnie z porad astrologa. Kilka razy w miesiącu
sama stawia sobie horoskop: Zapadłam się w sobie. Był
środek lata, a ja siedziałam w zamkniętym domu i bałam
się wyjść. Czułam dziką wściekłość na matkę, przez którą
zbankrutowała nasza wspólna firma. Psycholog tłumaczył,
że trzeba nauczyć się jakoś tę energię złości wyładować.
Później przez kilka miesięcy pokazywał jak rozładowywać
negatywne emocje zanim dojdzie do wybuchu. Wydałam
fortunę. Na darmo. Wróżka Agnieszka pomogła mi uporać
się z problemem już podczas pierwszego seansu. W ciągu
jednej godziny. Usłyszałam, że plajta tej firmy była zapisana w gwiazdach i mam przed sobą sukces w kolejnym biznesie. To mnie uspokoiło i zachęciło do działania.
Rzeczywiście moja nowa firma prosperuje świetnie.
Przyznaję, że zafascynowała mnie astrologia, moc gwiazd
i ich wpływ na całe nasze życie. Wierzę, że to jak nam się
dzieje, co nas spotkało, jacy jesteśmy, zależy także od planet poruszających się wokół słońca. Nauczyłam się sporządzać horoskopy na komputerze. Gwiazdy podpowiadają mi wiele rzeczy. Ale nie jest tak, że postawię sobie
horoskop i traktuję go jak wyrocznię. To ja ostatecznie de-

cyduję o swoim losie. Tomasz z Akwinu mawiał: gwiazdy
rządzą głupcami, mędrcy rządzą gwiazdami.

rapeutyczną. Pomagają rozmową, dają ludziom chwilę
ciszy na przemyślenia swoich spraw – dodaje.

Odwrócić złe moce

W cztery oczy z wróżką

Astrologią zajmowali się Kopernik i Galileusz, Kepler
i Newton. „Wiara, że są moce nadprzyrodzone sprzyjające nam i naszym pożytecznym zamiarom jest pewnie
pożyteczna, bo wzmacnia naszą gotowość, by te zamiary
przyrodzonymi siłami spełnić” – wykładał Leszek Kołakowski w jednym ze swych niezwykłych miniwykładów
o maxi sprawach ( „O zabobonach”).
– Ja swoją działalność traktuję jako sposób pomagania ludziom – mówi wróżka Agnieszka.
Miała już za sobą ukończone studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego i niezbyt udane małżeństwo,
gdy zapisała się na kurs wróżenia. Program obejmował
tarota, parapsychologię, numerologię i astrologię. Ta
przypadła Agnieszce do serca najbardziej. Przez kilka
miesięcy przygotowywała się do chwili, w której po raz
pierwszy za pieniądze przepowie komuś przyszłość. Dziś
ma za sobą pięć lat praktyki astrologicznej, w tym około
pół tysiąca zrobionych horoskopów astralnych.
– Na podstawie nabytego doświadczenia oraz ciągle
podnoszonych kwalifikacji potrafię zinterpretować każdy układ planet, aby powiedzieć co mówią gwiazdy na
każde zadane pytanie – tłumaczy. – O co można zapytać?
Horoskopy możemy stawiać nie tylko na godzinę urodzenia czyli tzw. natalne (urodzeniowe). Wróżyć można
również na jakieś konkretne wydarzenia, np.: spotkania
biznesowe, egzaminy, podróże. Można też układać horoskopy na relacje z innym człowiekiem np. partnerem.
Jest to tak zwany horoskop partnerski. Jeżeli np. księżyce
obojga będą w kwadraturze, związek będzie bardzo burzliwy. Horoskopy trzeba sprawdzać, żeby móc złe moce
odwrócić.

Racjonalnie o magii

Nikomu o tym nie mówisz. Głupio tak – pięć razy dziennie myśleć: co mam zrobić ze swoim małżeństwem, raz
na miesiąc pytać o to wróżkę. Boisz się etykietki wróżkomanka. Czy we współczesnym świecie można naprawdę
wierzyć w magię? – W rytuałach, przesądach nie ma nic
złego. O ile nie przekroczysz granicy – twierdzą psychologowie.
– Myślenie magiczne, magia oraz nowoczesne technologie, wbrew pozorom nie wykluczają się – mówi Grażyna Leszczyńska, psycholog z łódzkiej Poradni Psychoterapeutycznej przy ul. Pabianickiej. – Magia jest podobna
do nauki, bo to próba zrozumienia świata i zapanowania
nad nim. Nic więc dziwnego, że w sytuacji, w której nie
radzimy sobie w życiu, odwołujemy się do wszystkich
znanych nam możliwości – a zatem także do magii, która
zakłada, że sami możemy sterować swoim i cudzym losem. Daje to iluzję, że odprawiając rytuały, mamy wpływ
nie tylko na swoją egzystencję, ale na to, co się wydarzy.
We współczesnym świecie przepowiadacze spełniają
często funkcję psychoterapeutyczną albo autopsychote-
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Psychoterapeutka i astrolog Beata Naruk o łódzkich przepowiadaczach mówi tak: to z reguły nie oszuści, ale ludzie
o dużej empatii, życiowym doświadczeniu i intuicji, która
jest niczym innym jak nieświadomym przetwarzaniem
ogólnie dostępnych danych. Wszyscy to robimy i nie ma
w tym żadnej magii. W przypadku przepowiadaczy przyszłości wyobraźnia i wrażliwość niektórych pozwala im
odczytać wiele sygnałów, z których mogą wnioskować,
o tym co przeżywamy, jak postępujemy. Bez dwóch zdań
na ich popularność i powodzenie u łodzian ogromny
wpływ ma działające od kilkunastu lat Studium Doradztwa Życiowego „Angelika” prowadzone przez wróżkę Angelikę Lenartowicz.
– Do stworzenia szkoły skłonił mnie fakt, że wiele
osób chciało ode mnie nauczyć się wróżbiarstwa – mówi
wróżka Angelika. – Przez cały okres działalności, miałam
około 500 słuchaczy. Najlepsi absolwenci zakładają swoje
własne salony wróżb. W programie zajęć jest nauka przepowiadania z tarota, czytanie kart klasycznych, elementy
astrologii, ale też psychologii, by przepowiedniami nie
zrobić klientowi krzywdy.
Już dawno przyjęło się, że w gabinecie Angeliki Lenartowicz klienci rezerwują terminy przez telefon.
Każdy ma wyznaczony dzień i godzinę. Wszystko
idzie sprawnie według kalendarza. Nie raz jednak trafia
na nagły przypadek. Ktoś ma podjąć ważną decyzję, więc
woli zdać się na wróżbę.
– Jak przepowiadam przyszłość? Rozkładam karty,
koncentruję się na sprawie i przedstawiam różne uwarunkowania. Podkreślam, jestem tylko przekaźnikiem tego, co
płynie przez mnie z kart. Przeszłość i przyszłość czytam
z układu kart. Poznawałam karty instynktownie. Zresztą
wciąż się ich uczę. Znaczenie niektórych układów kart podpowiadają mi sny. Wróżbiarstwo to bardzo trudny kawałek
chleba. Wymaga silnej konstrukcji psychicznej, wrażliwości i wiedzy. Ludzie zostawiają mi swoje problemy, swoją
złą ciemną energię, a ja muszę dać im energię jasną. Takiego kopa energetycznego – dodaje wróżka Angelika
Pytanie dokąd zmierza świat, który tworzy technologie o jakich naszym babkom nawet się nie śniło, a wiele
życiowych decyzji zapada u wróżki. Psychologowie i terapeuci nie mają wątpliwości: na powodzenie magii w dzisiejszym świecie wpływ mają: samotność w tłumie, życie
w pojedynkę w obcym mieście, brak czasu na rozmowy
z bliskimi, strach przed zwierzeniami, które mogłyby zaszkodzić naszemu wizerunkowi, życie własnym życiem,
własne sprawy i kłopoty, które nie pozwalają zawracać
sobie głowy problemami innych. Dlatego, jeśli dzięki wizytom w gabinecie ezoterycznym czujemy się lepiej w życiu
nie ma sensu zmieniać niczego. Ważne, żebyśmy byli dla
siebie dobrzy.

l Magda Maciejczyk
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Król słońce

Światła na: witaminę D
Działa korzystnie na kości, układ odpornościowy, serce i głowę. Niszczy
bakterie chorobotwórcze, które atakują skórę i w dodatku nic nie
kosztuje. Co to takiego? Witamina D – wytwarzana w naszym
ciele pod wpływem słońca. Najnowsze zalecenia brzmią: jedna dawka
dziennie bez względu na wiek i strach przed czerniakiem.

D

Dlaczego witamina D jest nam niezbędna? –
Dzięki niej organizm wchłania wapń, a kości
rosną. Dlatego trzeba podawać ją niemowlętom
– mówi Marek Grabowski, ortopeda. – Ponadto
niedobory powstałe w dzieciństwie zwiększają
zagrożenie osteoporozą w dorosłym życiu. Choroba ta osłabia strukturę kości, co grozi złamaniem. Badania potwierdziły, że wzrost stężenia
witaminy D we krwi powyżej 75 nmol/l zmniejsza ryzyko złamań o połowę – dodaje specjalista.
Witamina D wpływa również na pracę
układu odpornościowego – dowiedli naukowcy
m.in. z Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Centrum Zdrowia Dziecka. W komórkach odpowiedzialnych za walkę z infekcjami
znajdują się receptory, które dopiero, gdy połą-
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czą się z cząsteczkami tej witaminy, są zdolne
do obrony przed wirusami i bakteriami. Ponadto uczeni coraz częściej wiążą niski poziom
witaminy D z występowaniem chorób autoimmunologicznych np. stwardnienia rozsianego,
cukrzycy typu jeden, reumatoidalnego zapalenia stawów, atopowego zapalenia skóry. Jej niedobór może też obniżać płodność, bo często towarzyszy zespołowi policystycznych jajników
u kobiet, a u mężczyzn zmniejsza ruchliwość
plemników. Głośno mówi się również o tym, że
"słoneczna" witamina hamuje też namnażanie
się komórek nowotworowych oraz proces tworzenia się nowych naczyń krwionośnych, które
odżywiają guza i bez których ten nie może się
rozwijać.

Osiem i pół minuty. Tyle czasu potrzebuje
promień słońca, zanim dotrze na ziemię, by
musnąć twoją skórę i sprowokować produkcję witaminy D. I na pewno ci nie zaszkodzi,
o ile tylko nie przesadzisz z opalaniem. Już
chyba nikomu nie trzeba przypominać, że nieostrożne "smażenie się na plaży" przyspiesza
powstawanie zmarszczek i grozi rakiem skóry.
Jak korzystać ze słońca, aby miało tylko jasną
stronę?
– Dzienne zapotrzebowanie na witaminę
D w przypadku osoby dorosłej to co najmniej
1000 j.m. Żeby nasz organizm wytworzył taką
dawkę wystarczy 15 minutowy spacer na słońcu, przy czym odkryte powinno być co najmniej
20 procent ciała. Na przykład ramiona i nogi –
wyjaśnia Barbara Rzeźnikiewicz, dermatolog.
– Co ważne słońce nie może być schowane za
chmurami, a my w tym czasie nie powinniśmy
używać kremów z filtrem. przeciwsłonecznym.
Już SP8 potrafi zmniejszyć produkcję witaminy
D nawet o 95 procent.
Najlepsza pora na słoneczną kąpiel to poranek lub popołudnie. Nie warto wydłużać czasu
ekspozycji, bo nic nam to nie da. Po pierwsze
podczas opalania w skórze rośnie ilość melatoniny, która zatrzymuje promienie ultrafioletowe na jej powierzchni, po drugie – organizm nie
magazynuje witaminy D.

Parasol ochronny

Niestety w Polsce słońca nie ma zbyt wiele i kiedy tylko mamy okazje z niego korzystać, często
przesadzamy, zapominając o filtrach. A to duży
błąd. Dermatolodzy i kosmetolodzy wciąż powtarzają, że trzeba chronić skórę przed słońcem używając kremów z filtrem.
– Nie ma nic gorszego niż wylegiwanie się
godzinami na plaży. Nie odczujesz korzyści ze
słońca, tylko przykre skutki – ostrzega Paulina
Naron, kosmetolog. – W dodatku im szybciej
skóra zbrązowieje, tym krócej opalenizna się
utrzyma. Przypominam, że słońce może poparzyć ciało nawet, gdy jesteśmy zanurzeni w wodzie. Połowa promieni ultrafioletowych przebija się na głębokość pół metra.
Obawiasz się, że po zastosowaniu kremu
z filtrem nie opalisz się? Niesłusznie. Wprawdzie ciało zabezpieczone filtrami brązowieje
wolniej, za to efekt jest długotrwały.

Jak dobrze wybrać kosmetyk
ochronny?

– Nie ma badań mówiących o tym, który rodzaj
filtra, chemiczny (organiczny) czy fizyczny (mineralny) działa skuteczniej. Wybór jest w dużej
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mierze kwestią indywidualną – wyjaśnia Paulina Naron.
– Wydaje się jednak, że filtry fizyczne czyli
mineralne powodują mniej uczuleń, bo tworzą
warstwę izolacyjną i ich działanie polega na
rozpraszaniu światła. Filtry chemiczne to światło absorbują, ale kremy które je zawierają wyglądają lepiej na skórze.
Jak opalać się mądrze? Użyj kremu przeciwsłonecznego 20 minut przed wyjściem na zewnątrz – radzą onkolodzy. Aplikację powtarzaj
co dwie godziny i po każdej kąpieli w wodzie,
nawet jeśli producent zapewnia, że kosmetyk
się nie zmywa. Chroń skórę przed słońcem
w godzinach od 11 do 15 nosząc bawełniane
ubrania. One również działają jak filtry.

Inne źródła witaminy D

Pytasz co robić, gdy słońca na niebie jak na
lekarstwo. – Od września do maja, kiedy jest
mniej słońca, zaleca się suplementację – mówi
Daria Domańska-Senderowska, dietetyczka
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Osoby
starsze i kobiety po 45 roku życia powinny robić to przez cały rok. Ja polecam to wszystkim.
Aż 90 procent ludzkiej populacji cierpi na niedobór witaminy D z własnej winy. Nawet latem
za mało przebywamy na dworze – dodaje specjalistka.
Najbogatszym naturalnym źródłem witaminy D jest tran. Jedna łyżka stołowa zawiera
100 jednostek tej witaminy. W naturalnej postaci słoneczna witamina występuje w rybach
morskich, owocach morza Niestety, spożywanie tych produktów, nawet w dużych ilościach,
nie gwarantuje, że poziom witaminy D w naszym organizmie będzie odpowiedni. Aby zapewnić sobie dawkę 1000 j.m. witaminy D należałoby codziennie zjadać np. 200 g gotowanego
lub pieczonego łososia lub aż 660 g makreli.
W USA, w witaminę D wzbogaca się mleko, jogurty, sok pomarańczowy, płatki śniadaniowe
i margaryny. W Polsce nie jest to praktykowane
i wzbogacane są jedynie margaryny.
I wreszcie... Po czym poznać, że brakuje
nam tej witaminy? Niestety jej niedobór nie
daje żadnych typowych objawów zewnętrznych. Jeśli tyjesz, choć prawidłowo się odżywiasz, często się przeziębiasz, regularnie
zdarzają ci się zakażenia grzybicze, masz
zaburzenia nastroju, dokuczają ci bóle kości
i stawów zrób badanie poziomu witaminy D
w krwi. Koszt od 50 do 130 złotych w zależności od laboratorium. NFZ go nie refunduje.
A szkoda.

l Magda Maciejczyk
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Lato w pełni, a tu wstyd pokazać stopy. Brzydka
narośl, która naroślą nie jest. Boli, utrudnia chodzenie
i uniemożliwia założenie ulubionych szpilek. O haluksie,
czyli paluchu koślawym rozmawiamy z dr. n. med.
Przemysławem Łaganowskim, specjalistą Chirurgii
Urazowej i Ortopedii na co dzień pracującym
w Klinice Ortopedii Szpitala Klinicznego
im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Bądź sexy, odsłoń stopy
LIFE IN. Łódzkie: Co tak właściwie kryje się pod pojęciem palucha koślawego?

Przemysław Łaganowski: Ta deformacja stopy polegająca na odchylaniu się palucha w kierunku pozostałych
palców. Charakterystyczna kostka, która wydaje się być
czymś, co wyrosło, w rzeczywistości nie jest żadną naroślą. To, co my widzimy, jest prawidłowym kształtem
głowy pierwszej kości śródstopia, która się przemieściła
tylko dlatego, że paluch uciekł w kierunku bocznym.

Haluksy to nie tylko problem natury estetycznej, ale
przede wszystkim zdrowotny.

To złożona deformacja, która pogłębia się z czasem.
Nieprawidłowemu ustawieniu palca towarzyszą zmiany chorobowe stawu w postaci bolesnego, często zmienionego zapalnie zgrubienia u podstawy palca, po wewnętrznej stronie stopy. Pojawiają się także dodatkowe
schorzenia, takie jak palce młotkowate i płaskostopie poprzeczne. W naturalnej stopie dochodzi do przenoszenia
obciążenia przez głowę pierwszej i piątej kości śródstopia oraz przez piętę. W przypadku haluksów dochodzi
do rozwoju płaskostopia poprzecznego, czyli przenoszenie obciążeń zachodzi przez drugą i trzecią kość śródstopia, które są kompletnie do tego nieprzystosowane. To
łukowate ułożenie przodostopia powoduje powstawanie
przeciążeń pod pozostałymi kośćmi śródstopia, wywołując bóle zwane metatatarsalgią.

A jak dochodzi do powstania tej deformacji? Czy paluch koślawy to przypadłość dziedziczna?

Dziedziczymy jedynie pewną predyspozycję genetyczną, a bezpośrednią przyczyną jest nadmierna wiotkość stawów w obrębie stopy. Zmiany w stopie dotyczą
układu kostnego, ale najważniejszą rolę w powstaniu
haluksów odgrywają mięśnie i tkanka łączna. Wpływ
mają na to też hormony żeńskie, które w czasie porodu pomagają kobietom rozluźniać tkanki. Oczywiście
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nie bez znaczenia jest też noszone obuwie. Deformacjom sprzyjają tak lubiane przez pani szpilki. Podniesienie pięty o kilka, a czasem kilkanaście centymetrów,
powoduje przeciążenie przedniej części stopy. Żeby
jakoś to zrekompensować, przód stopy poszerza się,
co prowadzi do tego, że obniża się jej poprzeczny łuk.
Jeśli szpilki mają szpiczaste czubki, siła, z którą naciskamy na stopę, powoduje jeszcze większy ucisk na paluch.
To wszystko zmienia sposób, w jaki pracują mięśnie stopy. Ciężar ciała rozkłada się nierównomiernie, a paluch
przestaje być dość silnym punktem podparcia w czasie
chodzenia. Mięśnie stają się słabsze, a nadmiernemu
przeciążeniu ulega wewnętrzna krawędź stopy.

Kto najczęściej cierpi z powodu haluksów i jakie objawy im towarzyszą?

Zdecydowanie częściej występują u kobiet. Można w dużym przybliżeniu przyjąć, że w Polsce paluchy koślawe
występują u 10 mln kobiet i tylko u 10 tys. mężczyzn.
Pierwszym objawem im towarzyszącym jest deformacja,
która u niektórych pacjentów postępuje bardzo szybko.
Im bardziej paluch się pochyla, tym coraz bardziej obserwujemy dolegliwości ze strony kaletki. Panewka stawowa
jest uciskana przez but. Następnie wokół palucha pojawia
się zaczerwienienie. Zwiększenie koślawości powoduje, że nie można dobrać obuwia. I dopiero ten ból oraz
coraz większe trudności z doborem odpowiedniego obuwia skłaniają nas do wizyty u ortopedy. Boli nas nie tylko
okolica palucha, ale też inne stawy w stopach. Od ucisku
butów wokół główki i kości śródstopia tworzy się stan zapalny. Czasami ból jest tak dotkliwy, że chory ledwo stąpa.
W takim przypadku niezbędna jest operacja.

Czy każdy paluch koślawy jest operowany?

Podstawowym wskazaniem do zabiegu operacyjnego
są dolegliwości bólowe, następnie niemożność dobrania standardowego obuwia, a na końcu względy es-

tetyczne. Gdy pacjent zgłasza się z deformacją palca
stopy, ale nie ma dolegliwości bólowych, odsuwamy
zabieg w czasie.

O jakim rodzaju bólu mówimy?

Na początku ból pojawia się sporadycznie, jest związany
z aktywnością ruchową. Z czasem, w miarę powstawania
zmian, bóle anatomiczne są stałe, nocne i spoczynkowe.
Leki przeciwbólowe tylko na pewien czas łagodzą ból, potem przestają być skuteczne.

Czy można w jakiś sposób zapobiegać powstawaniu
haluksów?
Niestety, raczej jest to niemożliwe.

A jak można jej leczyć?. W internecie znaleźć można
wiele cudownych sposobów.

Haluksy można leczyć jedynie operacyjnie. Różnego
rodzaju metody nieoperacyjne mogą jedynie pomóc w
zmniejszeniu dolegliwości bólowych. Nie zlikwidują jednak deformacji.

Wiem, że jest wiele metod operacyjnych palucha koślawego, która z nich jest najskuteczniejsza?

Mamy ponad 150 metod, ale stosujemy kilka z nich, takie jak osteotomia chevron, osteotomia scarf, operacja
wg Lapidusa i ich różne modyfikacje. Dają one dobre i
trwałe wyniki leczenia. Warunkiem powodzenia leczenia
haluksów jest wybór właściwej metody i prawidłowe jej
wykonanie. W przypadku deformacji małego i średniego
stopnia najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie techniki operacyjnej chevron i scarf. W przypadku dużych
deformacji wybiera się metodę scarf lub jej modyfikacje.
Jeśli deformacja współistnieje z tzw. hypermobilnością
pierwszego promienia lub jeśli uprzednio zastosowane
leczenie operacyjne nie przyniosło spodziewanego rezultatu, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie operacji
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wg Lapidusa czyli artrodezy (operacyjnego usztywnienia)
stawu klinowo-śródstopnego pierwszego.

A jak szybko pacjent może stanąć na nogach?

Obecnie najczęściej wykonujemy zabiegi metodą scraf.
Polega ona na przecięciu pierwszej kości śródstopia w
odpowiedni sposób, przesunięciu części kości w stronę
boku stopy i zespolenie całości dwiema śrubkami tytanowymi o średnicy dwóch milimetrów. To złoty standard w
operowaniu haluksów. Metoda jest skuteczna i zapewnia
szybkie odzyskanie sprawności. Nie stosujemy opatrunku gipsowego, tylko specjalny but Barouka, w którym pacjent chodzi przez sześć tygodni, odciążając przodostopie.
Kilka dób po operacji może być bolesnych. Do pół roku
mogą wystąpić obrzęki. Niezwykle ważne jest włączenie
rehabilitacji, najlepiej po trzecim tygodniu od operacji.

Kto najczęściej poddaje się operacjom?

Kobiety stanowią 9 na 10 przypadków. Operujemy bardzo
młode, dla których haluksy są bardzo poważnym problemem estetycznym, pacjentki, które cierpią z powodu bólu
o różnym stopniu natężenia oraz zwykle starsze panie, u
których deformacje stopy są tak daleko posunięte, że palce są zgięte i podwinięte, i wówczas trzeba już wykonać
zabiegi rekonstrukcyjne przodostopia.

A jak odbywa się kwalifikacja do zabiegu?

Najpierw lekarz rodzinny musi wystawić skierowanie do
ortopedy, który oceni czy dana osoba kwalifikuje się do
zabiegu, czy nie. Bierze się pod uwagę wiele czynników,
o których już wcześniej wspomniałem. Niestety na zabieg
w klinice kolejka oczekujących jest dość długa. Oczywiście można zawsze zdecydować się na zabieg w prywatnej klinice i wówczas trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu
5 tys. zł za jedną stopę.

l Rozmawiała Beata Sakowska
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Zastrzyk zamiast operacji.
Pomocne komórki
macierzyste

M

Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC, mesenchymal stem cells) pozyskiwane zazwyczaj ze szpiku kostnego,
krwi obwodowej oraz tkanki tłuszczowej posiadają unikatową zdolność przekształcania się w wyspecjalizowane
komórki każdej tkanki organizmu, m.in. w chrząstki, mięśnie, kości, ścięgna, wiązadła i tłuszcz. Dlatego znakomicie
sprawdzają się m.in. w ortopedii, czyli jednej z dziedzin
medycyny, w której specjalizuje się Bimed. W Centrum Medycznym wykorzystuje się terapię komórkami macierzystymi do leczenia pacjentów cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów w miernym stopniu zaawansowania
lub u chorych z zaawansowanym procesem chorobowym,
u których istnieją przeciwwskazania do radykalnego leczenia operacyjnego (endoprotezoplastyki stawów).
Choroba zwyrodnieniowa jest postępującym procesem uszkodzenia chrząstki stawowej i błony maziowej.
Występuje zwykle u ludzi w starszym wieku, ale może też
dotyczyć ludzi młodych i często prowadzi do pojawienia
się dokuczliwych dolegliwości bólowych i znacznego upośledzenia funkcji narządu ruchu. Najczęstszą lokalizacją
jest staw kolanowy, biodrowy i kręgosłup. Istotą choroby
zwyrodnieniowej jest destrukcja chrząstki stawowej, dlatego w jej leczeniu dużą nadzieję wiąże się z zastosowaniem komórek macierzystych ze względu na ich zdolności regeneracyjne. Liczne badania dowiodły bowiem, że
w komórkach macierzystych drzemie olbrzymi potencjał
naprawczy, gdyż zatrzymują proces obumierania komórek z powodu niedotlenienia. Powstrzymują procesy bliznowacenia, zwiększając unaczynienie. Poprzez produkcję proteiny LL37, która jest „naturalnym antybiotykiem”,
posiadają właściwości przeciwzapalne i bakteriobójcze,
stwarzając odpowiednie warunki do regeneracji tkankowej w różnych schorzeniach ortopedycznych.
Dlaczego w Centrum Medycznym Bimed w terapii wykorzystuje się właśnie komórki macierzyste pozyskane
z własnej tkanki tłuszczowej? – Po pierwsze mają istotną
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przewagę nad komórkami ze szpiku kostnego z powodu
ich dostępności i dużej ilości. Po drugie sama procedura
pobrania jest mniej bolesna dla pacjenta i stanowi też dla
niego minimalne ryzyko. Tkankę tłuszczową pozyskuje się
poprzez liposukcję (przy znieczuleniu miejscowym) w okolicach brzucha z dwóch niewielkich nacięć skórnych (3-4
mm) – wyjaśnia dr Michał Waszczykowski, specjalista
Centrum Medycznego Bimed. Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej aktywuje się przy wykorzystaniu osocza bogatopłytkowego PRP uzyskanego z krwi pacjenta pobranej
z żyły. Uzyskany w ten sposób preparat wszczepiany jest
w miejsce, gdzie tkanki wymagają odtworzenia lub regeneracji. Proces naprawy trwa kilka miesięcy, ale u niektórych
pacjentów można stwierdzić poprawę nawet po kilku tygodniach. Leczenie przynosi najlepsze efekty, kiedy mamy do
czynienia z mniej zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową. Wielomiesięczne cierpienie związane z inwazyjnymi
zabiegami można zastąpić dziś jedną wizytą u specjalisty.
Nie ustają badania nad możliwościami zastosowania komórek macierzystych w różnych schorzeniach.
Zastosowanie własnych komórek do leczenia schorzeń w organizmie to jedna z najbardziej innowacyjnych
metod terapeutycznych w ortopedii i traumatologii, o szerokich horyzontach dalszego rozwoju. Ta metoda, choć
jedynie wspomaga biologiczne procesy gojenia w prowadzonym leczeniu zasadniczym, uważana jest za przełom
w terapii komórkowej i medycynie regeneracyjnej.

l ul. Zachodnia 12A, 91-058 Łódź
l tel. 42 236 17 07
l rejestracja@bimed-lodz.pl

Najlepsze Centrum Medyczne w mieście

Doświadczony zespół specjalistów
Dogodne godziny przyjęć
Największy wybór poradni
specjalistycznych: ortopedyczna, ortopedyczna

dla dzieci, chirurgiczna, chirurgii ręki, reumatologiczna,
dermatologiczna, onkologiczna, neurologiczna, urologiczna,
kardiologiczna, gastroenterologiczna, okulistyczna, preluksacyjna,
endokrynologiczna osteoporozy, dietetyczna, medycyny sportowej,
medycyny pracy.

Rehabilitacja:

pobyty dzienne, szeroka gama zabiegów,
zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży, fizykoterapia.

Diagnostyka: USG, RTG, densytometria, mammografia,
badania laboratoryjne.

Leczenie operacyjne, terapie
komórkami macierzystymi
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00
sobota 8:00 - 12:00
Kontakt:
tel. 42 236 17 07
rejestracja@bimed-lodz.pl
Adres:
ul. Zachodnia 12A
91-058 Łódź

bimed-lodz.pl

Terapia komórkami macierzystymi to dla wielu chorych szansa na
skuteczne leczenie. Centrum Medyczne Bimed w Łodzi
jako jedna z pierwszych placówek w regionie łódzkim zaczęła
wykorzystywać komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej do
leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów oraz chorób mięśni i ścięgien.
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Jak się badać, by wykryć raka w porę? U kobiet młodszych, z „gęstym” gruczołem zalecane jest badanie ultrasonograficzne, w grupie wiekowej 50-69 lat prowadzone
są darmowe profilaktyczne badania mammograficzne.
Jeśli istnieje wysokie ryzyko należy połączyć genetykę,
badania molekularne i rezonans magnetyczny. Same
panie również mogą wykryć zmiany badaniem palpacyjnym. Raz w miesiącu powinnyśmy badać same swoje
piersi dotykiem swojej ręki. Podczas takiego badania jesteśmy w stanie wykryć oczywiście większe zmiany, małych, takich trzymilimetrowych, nie wyczujemy.
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek, a ryzyko zachorowania wzrasta po 50 r.ż. Badania wykazały, że
w grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które miały wykonywane badania mammograficzne co roku lub co dwa lata,
śmiertelność zmniejszyła się o 25-30 proc. A wykrycie
nowotworu we wczesnym stadium jest najważniejszym
czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia lub całkowite wyleczenie.
– Rak to nie wyrok, trzeba dbać o siebie, chodzić
z podniesioną głową, rozmawiać o chorobie, nie bać się

fot. Fotolia

Rak to nie wyrok, im wcześniej wykryty, tym większe szanse
na wyleczenie. Dlatego tak istotne są badania
profilaktyczne. Wystarczy dosłownie kilkanaście minut,
a możemy uratować sobie życie.

prosić o pomoc i spełniać swoje marzenia. Każdy dzień
można przeżyć tak, jak się chce. I najważniejsze tak, jak
co roku pamiętamy o przeglądzie samochodu, tak samo
dbajmy o swoje zdrowie i cieszmy się życiem każdego
dnia – mówi Marzanna, która w 2005 roku zachorowała
na nowotwór piersi.
A co możemy zrobić, by zminimalizować ryzyko
zachorowania na raka piersi. Podstawą jest zdrowy
styl życia, czyli aktywność fizyczna i właściwa dieta.
Najdłużej żyją społeczeństwa jedzące warzywa, owoce, ziarna, orzechy i nieprzetworzone, świeże i lokalne
produkty. Wskazana jest też zielona herbata. Okazuje
się, że dodanie matchy z zawartą w niej epigallokatechiną do linii komórkowych raka piersi powoduje, że te
komórki obumierają. Mamy też dowody, że zielona herbata, brokuły, kurkuma i granaty wpływają korzystnie
u chorych na raka gruczołu krokowego, czyli też raka
hormonozależnego. Te dane po części można przenieść
na raka piersi.
Warto codziennie się gimnastykować, uprawiać sporty, dużo spacerować, zamiast wszędzie przemieszczać się
samochodem. Nie pić i nie palić oraz dbać o więzi społeczno-rodzinne i pracować z umiarem.

Centrum Medyczne Bimed
Łódź, ul. Zachodnia 12A
zaprasza Panie na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu

PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA)
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spałniają jedno z poniższych kryteriów:
l nie miały wykonywanej mammografii w ciąu ostatnich dwóch lat
lo
 trzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej
mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
l rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka)
l mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2
l nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym
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www.bimed-lodz.pl
Łódź,
ul. Zachodnia 12A
tel. 42 236 17 07
zapraszamy
pn.-pt. 10-18

i zaokrąglone, owalne oraz w kształcie migdałka. Krótkie jeśli są zadbane
i ładnie pomalowane mogą być równie
zmysłowe, jak długie. Nie musimy się
martwić, że się złamią albo będą o coś
zahaczać, są też łatwe w utrzymaniu.
Owalne paznokcie zawsze będą w modzie, ponieważ ich kształt jest elegancki
i jednocześnie praktyczny. Choć w tym
sezonie panuje moda na naturalną długość, na długie paznokcie też możemy
sobie pozwolić. Jednak w tym przypadku postawmy na kształt bardziej migdałowy, niż ekstremalne, ostre formy
szpilki.
Pamiętamy też o skórkach wokół
paznokci, które stanowią ich ochronę. Usuwając je całkowicie narażamy
płytkę na uszkodzenia i zakażenia. Zamiast wycinać skórki metalowymi obcążkami, namoczmy je
w specjalnym płynie lub kremie zmiękczającym i delikatnie
odsuńmy drewnianym patyczkiem. A skoro już o kremie
mowa, to do codziennej pielęgnacji dłoni wybierajmy takie
produkty, które również nawilżą nasze paznokcie. No i oczywiście nie zapominajmy o odpowiedniej diecie. W naszym
codziennym jadłospisie powinny się znajdować produkty
bogate w magnez, żelazo, wapń, cynk, krzem oraz witaminy
A, C, E oraz witaminy z grupy B (szczególnie biotynę, czyli
witaminę B7).

Zadbane
dodają
wdzięku
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Żyć pełną piersią

Jednym z cenniejszych atrybutów kobiecego wyglądu są piękne, jedwabiste dłonie i zadbane paznokcie. Ładnie wyprofilowane, zdrowe, błyszczące paznokcie
wiele mówią o nas samych. A jakie wrażenie robią Twoje?
Ogryzione paznokcie lub popękane
skórki zdradzają brak pewności siebie,
zaś elegancki, starannie wykonany manicure mówi nam, że mamy do czynienia z osobą troszczącą się o szczegóły
i na tyle dobrze zorganizowaną, by nie
zaniedbywać nawet drobiazgów.
Jak więc pielęgnować paznokcie, byśmy nigdy nie musiały się ich wstydzić?
Przede wszystkim systematycznie. Nie
wystarczy przypomnieć sobie o nich
przed wyjściem na ważną uroczystość,
czy spotkaniem biznesowym. Tak jak codziennie dbamy o naszą skórę czy włosy, tak samo powinniśmy dbać o nasze paznokcie. Niezwykle istotne jest ich piłowanie. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego pilnika.
Metalowe mogą znacząco uszkodzić płytkę paznokcia, zdecydowanie lepsze są papierowe, a dla kruchych i osłabionych
najlepsze będą szklane i kamienne: są delikatne i rzadko powodują uszkodzenia płytki. Ważny jest także sposób piłowania, zawsze tylko w jednym kierunku, aby uniknąć rozdwojenia płytki. A jeśli już mowa o piłowaniu, warto zastanowić
się jaki powinny mieć kształt. Tego lata modne są krótkie

fot. Fotolia

zdrowie

Paznokcie jak letnie marzenie
Paznokcie są wizytówką kobiety, symbolem jej kobiecości. Odpowiednio zadbane i elegancko pomalowane, potrafią przyciągnąć wzrok płci przeciwnej,
a także wzbudzić zazdrość wśród kobiet. Warto więc
sprawdzić, jakie paznokcie będą trendy tego lata.
– Jeśli chodzi o kolory, to nadal króluje czerwień
w różnych odcieniach. Modnym wyborem będzie więc zarówno odcień malinowy, intensywna
czerwień jak i bordo, najlepiej by był taki sam jak
pomadka na ustach. Im więcej czerwieni, tym bardziej sexy. Na liście paznokciowych trendów jest też
czerń, zarówno w matowej, jak i świecącej się postaci z błyszczącymi drobinkami. Modne jest także sre-

bro, złoto, granat, brąz, pomarańcz, fiolet (w wersji
jasnej i ciemnej), czy biel (zarówno mleczna, jak
i perłowa) – mówi Aneta Redzynia, właścicielka
salonu. – Dla pań preferujących spokojniejszy manicure polecam kolor nude. Ponadto świetnym wyborem będzie również szarość, khaki oraz... nowość
w postaci żółtego lakieru zarówno, jako total look,
jak i w połączeniu z innym kolorem. Lansowane są
również naturalne paznokcie, czasem pociągnięte
jedynie odżywką.
Dla Pań nieco odważniejszych sprawdzą się różne
wzory. W tym sezonie najmodniejsze są paznokcie
ombre oraz kolorowy french manicure jak i wszel-
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kie geometryczne propozycje: koła, kwadraty czy
półksiężyce oraz paseczki i kratki. Metaliczny połysk mile widziany, jednak jedynie jako dekoracyjny akcent. Na letni wieczór przyda się odrobina
szaleństwa – skórki wykończone złotym pyłem
albo paznokcie zdobione kryształkami. Świetnie
sprawdzą się do małej czarnej.
I na koniec jeszcze jeden gorący trend tego lata
zwany „negative space”, do którego wykorzystujemy taśmę. Dzięki zastosowaniu tej metody, połowa
paznokcia pokryta jest kolorem, a połowa pozostaje
neutralna. Miłego lata wypełnionego pięknymi barwami.

735 455 315 

www.pazurkowo.com
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Nigdy nie będziemy już
grube

STUDIO Figura
Łódź Radogoszcz
– wyjątkowe
miejsce
stworzone przez
kobiety dla
kobiet.
Tutaj:

Przez lata borykały się z nadwagą. Pewnego dnia powiedziały dość.
Obie zrzuciły w sumie ponad 60 kilogramów. Od roku pomagają
kobietom borykającym się z tym samym problemem. Elżbieta Błaszczyk
i Aneta Byszewska prowadzą

l zrzucisz zbędne
kilogramy
l ujędrnisz ciało
l pozbędziesz się cellulitu
l zrelaksujesz i odprężysz
l będziesz cieszyć się
nową figurą bez efektu
jo-jo.

STUDIO Figura Łódź Radogoszcz.

– Poznałyśmy życie osoby grubej i chudej. Otyłość zabierała
nam dosłownie wszystko. W momencie, kiedy się odchudziłyśmy wszystko zmieniło się na lepsze. Odzyskałyśmy naszą
kobiecość. Teraz chociażby kupowanie ubrań to czysta przyjemność. Kiedyś musiałyśmy brać, to co po prostu pasowało,
teraz to co nam się podoba – mówi uśmiechając się Elżbieta
Błaszczyk.
Aneta i Elżbieta mają zupełnie inne charaktery, ale jedną niezwykle istotną cechę wspólną – pogodę ducha. Zawsze
uśmiechnięte, szczere i pozytywnie nastawione do ludzi stworzyły miejsce niezwykle przyjazne kobietom. Gdy tylko przekracza się próg Studia Figura, mieszczącego się na łódzkim
Radogoszczu, nabiera się przekonania, że tutaj na pewno uda
się zrealizować wymarzony cel – sylwetkę jakiej pozazdroszczą
nam inne kobiety.
A jak im samym udało się dojść do wymarzonej figury?
Dzięki determinacji i świadomości. – Kluczem jest nasza głowa, nasze nastawienie. Mnie się
całe życie wydawało, że chciałam
być szczupła. Jak nam się wydaje,
że chcemy, to nic nie osiągniemy,
musi nadejść ten moment, kiedy
naprawdę chcesz. I ja tę datę do
dzisiaj pamiętam, 14 lutego 2014 – wspomina Aneta Byszewska.
Aneta wychodząc za mąż ważyła niespełna 60 kilogramów,
potem szybko pojawiały się dzieci, w sumie troje, w pierwszej
ciąży przytyła ponad 30 kilogramów i nie zgubiła, po półtora
roku była w kolejnej ciąży. – Właściwie całe moje dorosłe życie
się odchudzam, oczywiście na temat diet najlepiej wiedziałam
wszystko wtedy, kiedy byłam najgrubsza, kiedy ważyłam prawie 100 kilogramów, ale nic nie robiłam tłumacząc się brakiem
czasu, co oczywiście było nieprawdą, bo miałam czas, żeby
leżeć przed telewizorem na kanapie. Po urodzeniu trzeciego
dziecka doszłam do ekstremum. I choć cały czas wmawiałam
sobie, że dobrze się czuję ze sobą, tak naprawdę ta moja otyłość
to był mój największy kompleks – wspomina Aneta Bryszewska. – 14 lutego 2014 byłam na imprezie i tam poznałam historię dziewczyny, której udało się schudnąć 65 kilogramów. I wtedy do mnie dotarło, coś się przełamało, zrozumiałam, że muszę

coś zrobić z moją otyłością. Do maja schudłam 25 kilogramów,
ale nie ukrywam, że przyczyniła się do tego też choroba.
Potem wyjechała nad morze i znowu trochę przytyła, ale
we wrześniu powiedziała dość, zakochała się w fitnessie, siłowni, zdrowym stylu życia i zgubiła ponad 40 kilogramów.
Od dwóch lat trzyma stałą wagę około 60 kilogramów. Kocha
aktywne życie, chodzi w tych samych szortach, co córka, a z synem bez skrępowania gra w koszykówkę.
Elżbiecie przez całe życie wydawało się, że jest szczupła, że
źle nie wygląda, a waga to po prostu skutek uboczny zbyt grubych kości. – Pewnego razu z Anetą oglądałyśmy zdjęcia, ona
była już szczupła, a ja nadal gruba. Pomyślałam, że skoro ona
może, to ja też. Wyznaczyłam sobie cel i od września do grudnia schudłam 23 kilogramy. Odchudzałam się z konceptem Studia Figura. I po tej mojej przemianie pomyślałam, że może warto pomagać innym kobietom – wspomina Elżbieta Błaszczyk.
Pomysł szybko podchwyciła Aneta. W ciągu dwóch miesięcy udało im się stworzyć własne
Studio Figura. Działają zaledwie
rok, a mają już wykupionych ponad 500 stałych abonamentów.
Każda klientka traktowana jest tu
indywidualnie, zgodnie z jej oczekiwaniami i możliwościami, także finansowymi, dobierany jest
właściwy program.
– Paniom, które stronią od ćwiczeń tak jak ja, proponujemy odpowiedni zestaw zabiegów, m.in. drenaż limfatyczny czy
elektrostymulacje. Dla tych, które lubią ruch, jak Aneta, mamy
Swan Shaper, czy Vacu Shaper – wyjaśnia Elżbieta Błaszczyk.
– Zachowanie sylwetki, wymaga żelaznej konsekwencji.
I pamiętajmy, że musi tu rządzić nasza głowa. Jeśli codziennie
pozwolimy sobie na sięganie po ciastka, to musimy mieć świadomość, że za miesiąc nie zmieścimy się już w ubrania rozmiaru 36. Ta świadomość przychodzi z czasem, kiedy w końcu zdamy sobie sprawę z tego, ile mamy do stracenia – mówi Aneta
Byszewska.
Aneta i Elżbieta mają mocne postanowienie w życiu: nigdy
nie będą już grube! Dlatego tak chętnie pomagają innym kobietom osiągnąć wymarzony cel.

To miejsce dla Pań
w każdym wieku
i z różnymi problemami,
ale z jednym celem –
potrzebą zmiany czegoś
w sobie, tak by w końcu
poczuć się lepiej w swoim
ciele.
Każdy już od pierwszej
wizyty otrzymuje
fachową i kompleksową
pomoc dopasowaną do
indywidualnych potrzeb.

STUDIO Figura

Pamiętajmy:
aby marzenie mogło się spełnić,
najpierw musisz zacząć marzyć
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ul. Jeziorna 25.
Łódź – Radgoszcz
tel.: 697 514 234
e-mail: sflodz@wp.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek:
7.00-22.00;
sobota:
9.00 – 16.00
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smaki
Lato pachnie owocami
Lato nieodłącznie kojarzy się ze słońcem, przygodą i wypoczynkiem.
Ale wakacyjny czas to przede wszystkim smaki i zapachy, które
towarzyszą nam na każdym kroku. Truskawki, maliny,

S

porzeczki…

Smakują doskonale podane na ciepło i zimno,
komponują się z daniami wytrawnymi oraz
deserami, a w dodatku mają w sobie mnóstwo witamin i minerałów. Owoce to dobrodziejstwo, z którego możemy w pełni korzystać podczas wakacji.
Maliny, jagody czy poziomki idealnie komponują się z deserami i wystarczy chwila, by
z ich pomocą wyczarować aromatyczną tartę.
Przepis jest niezwykle łatwy, a efekt zadowoli
każdego. Spód to klasyczne kruche ciasto, którym wykładamy formę i pieczemy w piekarni-
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ku nie więcej niż 25 minut. Do wykonania kremu potrzebny będzie serek mascarpone, jajka
oraz zagęszczone mleko. Całość miksujemy do
uzyskania delikatnej masy, a następnie wlewamy na zapieczoną wcześniej formę. Po 15 minutach pieczenia tarta jest gotowa i pozostaje
udekorować ją owocami wedle uznania. Jeśli
zależy nam na przełamaniu słodyczy warto
dodać agrest lub porzeczki, które nadadzą
ciastu lekko kwaskowy smak. Równie świetnie będą smakować lody domowej roboty,
które możemy dowolnie łączyć z ulubionymi

owocami. Do ich wykonania potrzebować
będziemy jedynie jajek, śmietany kremówki
oraz cukru pudru. Wystarczy osobno zmiksować białka oraz żółtka z cukrem pudrem,
następnie połączyć je z ubitą śmietaną, a całość zamrozić. Po kilku godzinach możemy
cieszyć się pysznym deserem, który smakuje
wyśmienicie z letnimi owocami.
Po truskawki, czy wiśnie warto też sięgnąć, kiedy przyrządzamy dania wytrawne. Sałatka ze szpinakiem, łososiem oraz
truskawkami będzie doskonałą propozycją
dla tych, którzy lubią eksperymentować
z nowymi smakami. Wiśnie sprawdzą się
podane z pieczonymi burakami oraz aromatycznym tymiankiem. Taka propozycja potrzebuje już tylko dressingu z oliwy
i świeżych ziół. Warto także spróbować
sałatki z grillowanym kurczakiem oraz
rabarbarem. Pokrojony na kawałki rabarbar wystarczy przez moment podsmażyć
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na patelni, a następnie wymieszać z sałatą
i pomidorami koktajlowymi. Całość okraszona delikatnym, ziołowym sosem z pewnością będzie smakować wybornie.
Domowa lemoniada to doskonały sposób na ochłodę w gorące dni. Przygotowując napój możemy dać się ponieść fantazji
i dowolnie mieszać ze sobą ulubione owoce. Truskawki z arbuzem, maliny z agrestem, jeżyny i poziomki – każde zestawienie, wzbogacone liśćmi mięty i plasterkami
cytryny czy limonki świetnie nawodni organizm oraz przyniesie orzeźwienie. Ciekawą propozycją, zarówno na wieczorną
imprezę jak i na co dzień, będą kostki lodu,
w których zamrozimy owoce. Do foremki
wystarczy włożyć ulubiony owoc i zalać ją
wodą. Po zamrożeniu efekt końcowy z pewnością zrobi wrażenie na gościach.
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smaki

l Monika Wolnicka
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Od klasyki
po awangardę
Fotel od zawsze był
meblem wyjątkowym i tak
pozostało do dziś. Zasługuje
na szczególne uznanie
i eksponowane miejsce
w domu, wszak przecież tron
to najwyższa forma fotela.

K
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Krzesła z wysokim oparciem, nazywane tronami, były
pierwszymi fotelami. Najczęściej zdobiono je bogato, by
podkreślić ważność i prestiż siadających na nich osób.
Wykorzystywali je zarówno władcy świeccy, jak i kościelni. I dzisiaj fotel w nowoczesnych wnętrzach, poza
służeniem wypoczynkowi i relaksowi, pełni często prestiżową funkcję. Zazwyczaj jest zupełnie inny niż sąsiadująca z nim sofa. Przy rozłożystej i miękkiej najlepiej
prezentuje się jeden albo dwa delikatne i lekkie w formie fotele. Gdy sofa nie jest zbyt duża, a zależy nam na
dodatkowym wygodnym miejscu, warto wstawić wygodny miękki fotel lub w zaskakująco nowoczesnym wydaniu fotel „uszak”.
W nowoczesnych salonach doskonale będą się prezentowały klasyki designu, których repliki produkowane i sprzedawane są do dziś, jak chociażby Lounge chair
z wygodnym podnóżkiem, projektu Ray i Charlsa Eamesów z roku 1955, oraz ich EPC I EPA z 1950 roku, fotel
Barcelona projektu Ludwiga Mies van der Rohe’a stworzony na wystawę w Barcelonie w 1929 roku, czy fotele
Egg i Swan autorstwa Duńczyka Arne Jacobsona z roku
1958.
Obecnie wybierać możemy wśród rozmaitych linii stylistycznych foteli – od klasyki po awangardę, od
wzorzystych po gładkie materiały obiciowe, od obłych,
miękkich kształtów po formy geometryczne. Pamiętajmy jednak o tym, że wybór odpowiedniego fotela, to
sztuka połączenia funkcjonalności i wyszukanego wzornictwa. Warto zwrócić uwagę m.in. na jego linię, rodzaj
użytej tkaniny oraz materiały, z których został wykonany. Najważniejsze, aby właściwie dopasować charakter
mebla do stylu naszych wnętrz.

Metry
komfortu
Niebanalna bryła, wysoki standard, przestronne tarasy, duże przesuwne
okna balkonowe, indywidualne ogródki, podziemny parking i wyjątkowy
sąsiad – Park na Zdrowiu. Srebrzyńska Park to jedyne takie
miejsce na mapie Łodzi dla osób ceniących komfort, spokój i ciszę oraz
dbałość o każdy szczegół.
Osiedle położone jest w jednej z bardziej malowniczych dzielnic Łodzi – Polesiu, w sąsiedztwie największego łódzkiego parku nazywanego Parkiem na Zdrowiu. To idealne miejsce na
spacery, poranne bieganie, rower, czy miejsce zabaw dla dzieci. W niedalekiej odległości znajdują się także Ogród Zoologiczny, Botaniczny, Aquapark oraz hala widowiskowo-sportowa
Atlas Arena. Inwestycja oddalona jest jedynie 3,9 km od centrum Łodzi, do którego bez problemu dojechać można z pobliskiego przystanku autobusowego. W okolicy jest aż 28 placówek edukacyjnych, ośrodki opieki medycznej oraz sklepy.
– Oryginalny charakter inwestycji, zastosowanie nowatorskich rozwiązań architektonicznych oraz lokalizacja
osiedla sprawia, że Srebrzyńska Park jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do zamieszkania w Łodzi. Nasza
inwestycja idealnie łączy wielkomiejski styl i kameralność.
Jest tu dosłownie wszystko, co potrzebne do wygodnego
i bezpiecznego życia – mówi Witold Dudaczyk, prezes Peira,
firmy realizującej Srebrzyńska Park.
Dobry adres zobowiązuje i z tego względu wszystkie
mieszkania posiadają optymalnie zaplanowaną i funkcjonalną przestrzeń, którą każdy bez problemu zaaranżuje
według własnych upodobań. W ofercie znajduje się szeroki
wybór powierzchni, zarówno tych rodzinnych z kilkoma
sypialniami, jak i mniejszych, doskonałych na pierwsze lokum. Przestronne i funkcjonalne mieszkania z ponadprzeciętną wysokością od 2,8 do 3,09 m, do tego duże przesuwne okna balkonowe i tarasowe, eleganckie części wspólne
sprawią, że od razu polubisz tę przestrzeń.

Inwestycja oddana ma być do użytku w ostatnim kwartale tego roku. Ale już dziś warto zarezerwować sobie
mieszkanie.

Srebrzyńska Park w pigułce:

l atrakcyjna lokalizacja w zacisznej części miasta z łatwym
dostępem do centrum
l nowoczesna i elegancka forma architektoniczna
l duży wybór mieszkań o różnych metrażach – powierzchnia od 32m2 do 118m2
l funkcjonalne rozkłady mieszkań przy zachowaniu optymalnego metrażu
l apartamenty z przestronnymi tarasami, dużymi balkonami i komfortowymi ogródkami
l duże przesuwne okna balkonowe/tarasowe, grzejniki kanałowe
l wyjątkowe, eleganckie części wspólne
l podziemne miejsca parkingowe, komórki lokatorskie
i pomieszczenia na rowery
l wysokość mieszkań 2,8 – 3,09 m
l wykorzystanie materiałów najwyższej jakości i sprawdzonych technologii
l osiedle będzie ogrodzone
l wjazd do garażu podziemnego zaraz przy bramie wjazdowej
Polecamy także nową inwestycję Dewelopera, przy ulicy Helińskiego 10, po szczegóły zapraszamy na stronę internetową www.helinskiego.pl.

l Dział sprzedaży SREBRZYŃSKA PARK
ul. Srebrzyńska 40, 94-203 Łódź, tel. 667 977 960, e-mail: srebrzynska@peira.pl
lD
 ział sprzedaży HELIŃSKIEGO
ul. Srebrzyńska 40, 94-203 Łódź, tel. 785 057 439, email: helinskiego@peira.pl
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Do miejskiej dżungli

Praktyczna
toyota yaris

Elegancki i niebanalny – taki powinien być

najmodniejszy dodatek sezonu. Takie też są samochody,
które Wam przedstawiamy. Motoryzacyjne premiery tego lata.
Wyposażone w mnóstwo dodatków, które sprawiają, że jazda po
mieście staje się łatwiejsza i przyjemniejsza.
Kobiecy styl i zaawansowane technologie.
Micra dla
indywidualistek

Dopracowany, niebanalny, a nawet
niepowtarzalny. Na nowego nissana micrę powinny zwrócić uwagę te z nas, które lubią wyróżniać
się w tłumie. Gdy kreatywnie
dobierzesz detale, możesz być
pewna,
że
drugiego
takiego
auta nie ma. Opcje personalizacji nadwozia i wnętrza pozwalają na skonfigurowanie aż
125 różnych wariantów auta.
My dajemy duży plus za design –
atrakcyjną nowoczesną stylistykę
wnętrza i wygodne fotele, które
robią wrażenie. Dzięki szerokim
możliwościom regulacji fotela i kierownicy nawet wyjątkowo wysoka
dziewczyna może dobrać dogodną pozycję za kółkiem. Przejrzysty
i uporządkowany kokpit, czytelne
zegary oraz ładna kierownica sprawiają, że auto przypadnie do gustu wielu osobom. Kolejne mocne
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strony to intuicyjna obsługa oraz
bardzo dobra widoczność. Samochód idealny dla singielki i młodej
mamy. Bagażnik o pojemności podstawowej 300 litrów bez trudu pomieści wszystko, co warto mieć pod
ręką, gdy jedzie się na weekend do
spa. Wśród nowinek technicznych
wspomagających kierowcę nagrodzilibyśmy inteligentną
kontrolę
toru jazdy. To nic innego jak poszerzone działanie systemu ESP, które
wkracza do akcji nie tylko wtedy,
kiedy pojawia się zagrożenie niebezpiecznym poślizgiem, ale również, gdy samochód nie trzyma idealnie kierunku jazdy. Do wyboru są
trzy silniki: diesel 1.5 o mocy 90 KM
oraz dwa benzynowe – 1.0 l o mocy
73 KM oraz turbodoładowany o pojemności 0.9 l (90 KM).
l Cena: od 45 900 zł  

Mały mieszczuch
citroëna

Znasz ten dowcip: żona dzwoni
do męża i mówi, że zaraz będzie.
Gdy pojawia się w domu po trzech

godzinach, małżonek wita ją rozgniewany i pyta: – Gdzie byłaś tak
długo? Parkowałam – odpowiada ze skruchą kobieta. Nawet jeśli masz kłopoty z parkowaniem,
w nowym citroenie C1 to Ci nie
grozi. Z takimi wymiarami autko bez kłopotu zmieści się prawie
wszędzie. Na dodatek jest zwrotne
– promień skrętu wynosi zaledwie
4,8 metra. Zużywa od 4,1 do 4,3
litra paliwa na każde przejechane sto kilometrów – w zależności
od wersji silnika pracującego pod
jego maską. Do wyboru są dwie
benzynowe jednostki silnikowe 1.0
VTI 68 KM (z pięciostopniową manualną lub elektronicznie sterowaną skrzynią biegów ETG) i 1.2 PureTech 82 KM z manualną skrzynią
biegów. Samochód w tej cenie jest
wyposażony m.in. w: system wspomagania hamowania awaryjnego
(AFU), ESP, ASR, ruszania pod górę
(Hill Assist), poduszki bezpieczeństwa przednie, boczne i kurtynowe, mocowanie ISO-FIX na tylnej
kanapie,
komputer pokładowy,
wskaźnik optymalnej zmiany przełożenia (ICR) – podpowiadający, na
którym biegu najbardziej opłaca
się teraz jechać, czujnik ciśnienia
w oponach. Droższe wersje będą
dostępne m.in. z kamerą cofania,
wspomaganiem ruszania na wzniesieniu i dostępem bezkluczykowym. Wystarczy, że w torebce masz
„żeton”. Małe cieszy.
l Cena: od 36 200 zł   

Chętnie kupowana przez kobiety, zyskała właśnie nowy wygląd
i wyposażenie. Co się zmieniło?
Na przykład lampy z tyłu, które
teraz rozciągają się od błotników
aż na pokrywę silnika. Zamieniono silnik 1,3 litra na 1,5 litra –
oszczędniejszy i zapewniający lepsze osiągi. Przypominamy, że yaris
dostępna jest z trzema rodzajami napędu – benzynowym, wysokoprężnym i hybrydowym, który
zużywa 3,1 litra na 100 km. Do
wyboru jest też pięć wersji wyposażenia. Najtańsza – Life jest wyposażona m.in. w: pakiet bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety
Sense z układem wczesnego
reagowania w razie ryzyka zderzenia, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i system
wspomagający pokonywanie podjazdu, siedem poduszek powietrznych, czujniki deszczu, elektryczne
przednie szyby i lusterka oraz kierownicę wielofunkcyjną. Wyższa
odmiana premium posiada ponadto
system rozpoznawania znaków drogowych, tempomat, klimatyzację,
system multimedialny Toyota Touch
2 z sześcioma głośnikami, USB i Bluetooth oraz projektorowe światła
główne i skórzane obicia kierownicy oraz gałki dźwigni zmiany biegów. I robi się bezpieczniej.
l Cena: od 42 900 zł 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MINI
w rozmiarze maxi

MINI to samochód gwiazda, legenda, ikona. Bez wątpienia na widok
nowego countrymana mocno zabije Ci serce. To największe MINI
w historii marki – ma aspirować
do miana konkurenta dla takich
samochodów jak mercedes GLA,
bmw X1, audi Q2 czy infiniti QX30.
Od poprzednika różni się przestronniejszym wnętrzem i większym bagażnikiem. Standardowo
może pomieścić on 450 litrów, ale
przesuwając tylną kanapę możemy
powiększyć przestrzeń ładunkową do 1390 litrów. Dostęp do kufra
jest ułatwiony dzięki elektrycznie
unoszonej klapie. Z powodzeniem
nadaje się na rodzinne wypady.
Ciekawą rzecz stanowi tzw. Picnic
Bench, czyli „ławka” dla dwóch
osób rozkładana z bagażnika.
W najtańszym wariancie samochód
ten jest wyposażony m.in. w: nowy
wyświetlacz systemu informacyjnego o wymiarze 6,5 cala, elektryczne
wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości. Dodatkowe wyposażenie może obejmować
m.in. wyświetlacz head-up, systemy
asystowania kierowcy czy dotykowy ekran, pozwalający na obsługę
systemu nawigacyjnego. Ekolożki
informujemy, że nowy countryman
jest pierwszym modelem marki,
który będzie oferowany również
z napędem hybrydowym, w którym baterie można doładować z zewnętrznego źródła.
l Cena: od 111 800 zł  

Polo pełne
pozytywów

Volkswagen chwali się, że żaden
inny na świecie samochód tej wielkości nie zapewnia pasażerom tak
dużo miejsca w kabinie. Nadwozie
nowego polo jest nie tylko dłuższe niż u poprzednika, ale nawet
szersze niż u większego brata golfa. Na pewno kupi Cię też wrażeniem, że ktoś nad Tobą czuwa,
kiedy prowadzisz. Nam kojarzy się
z uważnym towarzyszem podróży.
To samochód pełen pozytywnych
zaskoczeń. Nawet w najtańszym
egzemplarzu najnowszej generacji
modelu montowany jest system monitorowania otoczenia Front Assist
z funkcjami hamowania awaryjnego
City oraz rozpoznawania pieszych,
ogranicznik prędkości, światła do
jazdy dziennej LED z funkcją Coming
i Leaving Home. Bez dopłaty klienci
dostaną też napinacze i ograniczniki siły naprężenia pasów, a także
zagłówki zapobiegające urazom
kręgosłupa, trzy zagłówki na tylnej
kanapie oraz mocowania Isofix dla
fotelików dziecięcych. W ramach
wyposażenia dodatkowego dostępne są: asystent zmiany pasa ruchu
z systemem wspomagającym wyjazd
tyłem z miejsca parkingowego oraz
częściowo automatyczny system
Park Assist, wspomagający wyjazd
z miejsca parkingowego wraz z funkcją awaryjnego hamowania podczas
manewrowania autem na parkingu. Polo szóstka trafi do sprzedaży
jeszcze w tym roku. Model podstawowy ma także system, który na
wyświetlaczu pokaże znaki drogowe
i ostrzeże, gdy przekroczysz prędkość. Do wyboru jest 14 kolorów
nadwozia. Samochód będzie można
zamawiać jesienią tego roku.

l Magda Maciejczyk
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W
Moja Afryka
Nie wraca do miejsc, w których już był, bo jak mówi – życia
by nie starczyło. Ma w sobie taką zachłanność podróżowania.
W trakcie jednej wyprawy już zaczyna myśleć o kolejnej. Do
tej pory odwiedził 96 krajów. Ostatnio, gdy podróżował przez
Gwineę, policzył, że był dopiero w 19 krajach Afryki, która
zachwyca go na każdym kroku. Przemysław Lipiński
z zawodu chirurg, z zamiłowania podróżnik.
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W młodości czytał książki podróżnicze. Rodzice, kiedy tylko mogli, podróżowali po
krajach Demokracji Ludowej, takie były
czasy, gdzieś dalej trudno było wyjechać. –
Niezwykle ważne było w moim życiu harcerstwo, to dzięki niemu byłem ciągle w ruchu, głównie podróżując po Polsce. Potem,
gdy w latach 90. można już było wyjeżdżać
za granicę, zacząłem jeździć coraz dalej
i dalej, a później to już się zrobił taki nałóg
– wspomina Przemysław Lipiński.
Był już w 19 krajach Afryki, bo jak mówi
choć najcięższa, to zarazem najciekawsza.
Stroni od miejsc wypełnionych turystami,
woli podróżować własnymi szlakami, bo co
to za wyczyn jechać tam gdzie jest łatwo. –
Podróżując po tym kontynencie, ma się poczucie wyjątkowości, bo mało kto wybiera
się do miejsc, gdzie „nic nie ma” – tłumaczy.
Nie stroni od Azji czy Ameryk, ale tam
jeździ, jak wszyscy, zwiedzać konkretne rzeczy. Są tam rozwinięte cywilizacje, kultury,
religie, można podróżować od świątyni do
świątyni. Turystyka jest rozpowszechniona,
a parki narodowe są dobrze przygotowane
do zwiedzania. Jest wiele innych naprawdę
świetnych atrakcji. Natomiast w Afryce jest
tylko kilka krajów, które mają łatwo dostępne
parki narodowe i są nastawione na turystykę, tak jak chociażby Kenia, gdzie wszystko
jest przygotowane i zorganizowane. – Większość państw Czarnego Lądu ma parki narodowe położone gdzieś daleko na odludziu. Po
prostu wyznaczono na mapie jakieś terytorium, do którego często nie ma jak dojechać
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autobusem, nikt nie wie jak się tam dostać.
Czasami trzeba tygodnia i samochodu terenowego z kierowcą, czasami łodzi, a nawet
małego samolotu. A i tak na końcu okazuje
się, że z powodu deszczu, albo odwrotnie,
suszy, miejsce jest nieosiągalne. W Afryce nie
liczy się cel, tam podróż sama w sobie jest celem – opowiada Przemysław Lipiński. – Jeśli
chodzi o tzw. zabytki, czyli obiekty stworzone
ręką człowieka, to odliczając kraje arabskie
na północy kontynentu i niezwykłą Etiopię,
w pozostałych krajach interesujące są jedynie pojedyncze obiekty, odległe jeden od drugiego o wiele dni podróży.
Na przykład Wielki Meczet w Dżenne
w środkowym Mali, czy Wielkie Zimbabwe.
To są pojedyncze rzeczy spektakularne. Podróżuje się do nich trzy dni, a ogląda przez
godzinę. Bardziej liczy się więc przestrzeń,
droga i spotkania z ludźmi.

Ludzie są tu lepsi, dbają
o gości

Pierwszy raz dotarł do Afryki w 1989 roku.
Miał wówczas 21 lat. Podróżował pociągiem po Algierii i o mało nie zginął, napadli go bandyci, pobili i okradli. Mimo tych
przygód wyjazd wspomina niezwykle ciepło. – Gdy stałem pokrwawiony, w tych
poszarpanych ciuchach, spotkałem się
z niezwykłą życzliwością miejscowych,
nakarmili, odziali, składkę na mnie zrobili. Do dzisiaj trzymam niektóre monety na
pamiątkę w klaserze – mówi. – W polskiej
ambasadzie przyjęto mnie o wiele gorzej.
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Jak podkreśla to właśnie ludzie żyjący w Afryce najbardziej go fascynują, są bardzo otwarci na kontakty,
przyjaźnie nastawieni. Ale o tym najlepiej można przekonać się w miejscach, w których nie zobaczymy ani pół
białego człowieka. – Podczas jednej z podróży mojemu
koledze zginął telefon, podróżowaliśmy z przypadkowo
napotkanym chłopakiem jego samochodem nad Jezioro
Turkana, zwane też Basso Narok, wielkie bezodpływowe
jezioro leżące w północnej Kenii i częściowo w Etiopii,
w Wielkim Rowie Afrykańskim. Po całym dniu wieczorem odwiózł nas na dworzec i nagle okazało się, że mój
kolega nie ma swojego telefonu, a kierowca dawno odjechał. Zaczęliśmy chodzić po mieście i dopytywać miejscowych o tego chłopaka, pokazywać im zdjęcia, wszyscy zaangażowali się w pomoc. Zrobił się tłum, wszyscy
gdzieś telefonowali, od znajomego do znajomego, i nagle
jest – przyjechał, przywiózł zaginioną rzecz. Już sam
się zorientował, był na dworcu, szukał nas, ale nas nie
było. Tam jest to normalne, a mam wrażenie, że w Polsce
nie odzyskalibyśmy cennej zguby. Ci ludzie są szczerzy,
pomocni, nie są jeszcze zepsuci, bardzo dbają o gości,
o przyjezdnych. A najważniejsze, że są totalnie wyluzowani i otwarci – opowiada Przemysław Lipiński.

Przemysław Lipiński

Etiopia daje dużo przeżyć

Każda podróż jest inna, w każdej doświadcza czegoś
innego. Z ostatniej do Gwinei zapamiętał m.in. stare
podziurawione asfaltowe drogi, po którym podróż naprawdę była mało komfortowa. Ale jak zwykle nie zawiedli ludzie. Znowu pomogli, gdy okazało się, że zaginął
plecak jednego z kolegów. Z chęcią wraca wspomnieniami do podróży po Etiopii. To wyjątkowy kraj, w którym
jest mnóstwo rzeczy do zobaczenia, piramidy egipskie
to nic w porównaniu do kościołów wykutych w skałach. Jedenaście kościołów koptyjskich w miejscowości
Lalibela nie pozostawia nikogo obojętnym. Nigdzie nie
ma takich świątyń. Wykute są razem z fasadą i murami
zewnętrznymi, oddzielone przestrzenią od litej skały,
z której zostały wycięte. Jest też Jezioro Tana, klasztory
na wyspach z mnóstwem malowideł, czy zamki w Gonder – kompleks pałacowy o nazwie Fasil Ghebii. Można
nawet powiedzieć, że jest to jeden z najważniejszych
zabytków w całej Etiopii. Jest też Harar, jedyne miejsce
gdzie od wieków trwa pakt ludzi z hienami i co wieczór
można obejrzeć spektakl karmienia hien, będący przypieczętowaniem tego niezwykłego przymierza. – Etiopia
daje dużo przeżyć, ale tam jeździ się również po to, aby
spotkać się z ludźmi i zobaczyć urzekające krajobrazy.
– W Mali wędrowałem po krainie Dogonów. Jest to lud
zamieszkujący południowo-wschodnią część tego kraju,
w regionie o unikatowym krajobrazie. Wioski są rozciągnięte na odcinku około 200 kilometrów wzdłuż spektakularnego uskoku Bandiagara. Obecnie kraj Dogonów, ich
tańce, maski, drewniane rzeźby i architektura są jedną
z najważniejszych atrakcji turystycznych Mali. Jechałem
też najdłuższym pociągiem świata, mauretańską węglarką, mierzącą dwa i pół kilometra, codziennie kursującą
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pomiędzy saharyjską kopalnią rudy żelaza w Zuaret
a nadmorskim Nuadhibou, jedynym portem oceanicznym w pustynnej Mauretanii. Prócz rudy żelaza wozi też
pasażerów... Na gapę, w pustych zapylonych wywrotkach
oczywiście – wyjaśnia Przemysław Lipiński.

Chaos jest tu tylko pozorny

Podróże oprócz wspaniałych wspomnień, uchwyconych
chociażby na zdjęciach, sprawiają, że do życia podchodzi
z większym dystansem. – Jak się napatrzysz na wyluzowanych ludzi, wesołych, jak się z nimi pokręcisz, pogadasz, stajesz się tak wyluzowany jak oni. Afrykanie mają
inny sposób rozwiązywania problemów, nie są tak nerwowi. Oczywiście przy tym kłócą się i krzyczą, ale nie ma
w tym złości, polskiego zacietrzewienia. Poza tym nie ma
rzeczy niemożliwych, tam wszystko się da zrobić – tłumaczy. – Choć panuje wrażenie wielkiego chaosu, to on jest
pozorny, bo wszystko jest zorganizowane, zawsze ktoś
tym wszystkim zawiaduje. Obserwowanie ich układów
społecznych jest budujące. Są przy tym bardzo grzeczni
i uprzejmi, w sensie takiej codziennej kurtuazji, wszyscy
się pozdrawiają, każde spotkanie zaczyna się od wymiany uprzejmości, dopiero potem przechodzi się do sprawy.
Po powrocie z podróży trudno się odnaleźć w naszej codzienności, gdzie nie uśmiechamy się do siebie, jeśli się
nie znamy, gdzie „proszę” i „dziękuję”, to wysiłek.
Kolejna podróż do Afryki jeszcze w tym roku.

l Beata Sakowska
l fot. Przemysław Lipiński
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Przereklamowana
zdrada
Zimą schowani w domowych
pieleszach czekamy z utęsknieniem na słońce, które obudzi nas
do innego, lepszego życia. Wraz
z wiosną porządkujemy i wyrzucamy ze swojego życia to,
co uznane za zbędne. Niekiedy
w tym momencie dojrzewamy
do myśli, że w naszym związku
dzieje się źle i czas na zmianę.

Zacząć od nowa

Wpływ pracy na (nie)
wierność

Wiosna nastraja nas do zmian
i budzi potrzebę życia pełnią. Im więcej słońca w naszej
przestrzeni tym więcej radości,
otwarcia się na świat i lekkości
w zachowaniu. Pojawia się odwaga, a za nią chęć przygód.
Kobiety pozwalają sobie na więcej fantazji
w ubiorze, nastrajając swoją kobiecość na seksualne fale.
Mężczyźni nie pozostają obojętni. I tak rozpoczyna się godowy taniec.
Problem w tym, że w dużej mierze jest to gra
hormonów, stłumionych potrzeb i iluzyjnych
przekonań o lepszym świecie i życiu z kimś, na
kogo zasługujemy.

Według serwisu randkowego
Victoria Milan najbardziej romansującą grupą zawodową
był krąg finansistów i branża
lotnicza. Dopiero na kolejnych
pozycjach uplasowała się służba zdrowia, ludzie biznesu czy
sportowcy. Paradoksalnie dopiero na końcowych
pozycjach są ludzie sztuki oraz branża rozrywkowa, media i prawo.
Opierając się na tym zestawieniu, można
przyjąć założenie, że zdrada może wiązać się
z prestiżem pieniądza i skłonnością do ryzyka.
A nie jak powszechnie uważano, że rozwiązłość
to domena ludzi sztuki czy rozrywki.

Partnerzy o wielu twarzach

Według prof. Justina Garcia z Binghamton
człowiek ma w sobie geny odpowiedzialne za
zdradę i wierność. Pierwszy zwany DRD4 odpowiada za produkcję dopaminy czyli utrwalacza
przyjemnych doznań. Drugi o nazwie V1aR nadzoruje poziom wazopresyny czyli tzw. hormonu
wierności małżeńskiej.
W zależności, który hormon produkowany
jest w większej ilości, tym wyższe prawdopodobieństwo zdrady lub wierności.
Podobnie jest też z oksytocyną, odpowiedzialną za tworzenie więzi rodzicielskich. Ma ona
również wpływ na wierność w związku. Im jej
więcej, tym bardziej zwracamy uwagę na swojego partnera, a zdecydowanie mniej na innych.

P

Po wielu latach związku wkrada się nuda i martwota. Rozmowy oparte tylko na poleceniach,
ustaleniach dnia czy wymianie obowiązków,
zobojętniają partnerów na siebie. Świat poza
domem staje się ciekawszy.
Wyjazdy służbowe, siłownia czy wypady do
pubu odrywają od rutyny i otwierają na nowe
kontakty. Napotykamy na osoby z pasją czy podobnymi zainteresowaniami. Znów ożywamy,
odzyskujemy wiarę w siebie i własną atrakcyjność. Brylujemy finezyjną konwersacją i niczym nie skrępowaną otwartością.
Ciekawe, że często wracając do własnego
domu, zmieniamy się jak kameleony. Wydajemy się być nieciekawi, zamknięci i bez większej
chęci do czegokolwiek. Nagłą bierność w związku tłumaczymy nudnym i beznamiętnym partnerem oraz wypaleniem uczuć małżeńskich. To,
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co na zewnątrz jest takie lekkie
i proste, we własnym domu
napotyka na ścianę. Nieświadomie budujemy ją z naszych
przekonań, blokad i niechęci.
A wszystko jest kwestią odpowiedniego spojrzenia i oceny
sytuacji z właściwej perspektywy.

Czy wiesz,
że ilość par
decydujących
się na rozwód
zwiększa się
w okresie
wiosennoletnim?

A może diabel tkwi w genach

Seks to remedium na wierność

Udane pożycie seksualne może zapobiec
zdradzie.

Natura wyposażając nas w instynkt, otworzyła także drzwi do intryg, flirtów i spontanicznych porywów serca.
Seks pełni w nich jedną z podstawowych
płaszczyzn. Wiele związków z powodów, przekonań, wstydu, niewiedzy, strachu czy skrywanych kompleksów, marginalizuje sferę seksu.
A to szybka droga do zdrady.

Marazm zabija związek

Człowiek usycha w stałości i rutynie. Dążenie
do stabilności i bezpieczeństwa jest często nadrzędnym celem w związkach. Gdy go osiągniemy, nie wiemy, co mamy dalej ze sobą robić.
Dużo łatwiej wznieść się na wyżyny ekscytacji, gdy ponownie odkrywamy, zdobywamy czy
wręcz zaliczamy nowości.
Pragniemy i poszukujemy ciągle nowych
doświadczeń. Niestety rzadko zauważamy, że
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doznawanie ich jest możliwe także z naszym,
aktualnym partnerem.
Nie bazujmy tylko na sprawach powierzchownych. Radość daje nam pogłębianie
związku. Wgląd w potrzeby naszego ducha
oraz serca pozwala nam zbliżyć się i otworzyć
się na siebie.
Samo łaknienie nowości, przygody czy
poznania drugiego człowieka nie jest niczym
złym. Wynika z naszej natury.
Pozwala się nam zmieniać, rozwijać
i wzrastać. Jeśli docenimy i nauczymy czerpać z naszych związków, to na wyciągnięcie ręki będziemy mieć dostęp do nowych
doświadczeń naszego partnera. A wtedy
pomysł zdrady stanie się dla nas przereklamowany.

rys. Fotolia

sposób na życie

sposób na życie

l Beata Wasilewska, psycholog
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czas wolny

czas wolny

Zrozumieć wspinanie

bezpieczna. Wspinacze nie używają tu bowiem żadnych
zabezpieczeń. W czerwcu 2017 r. Alex Honold dokonał
wręcz rzeczy niemożliwej – samotnie – pokonał drogę
Freerieder, w Parku Narodowym Yosemite w USA, która
mierzy prawie 1000 m! Alex Honold wspinał się prawie
4h, po drodze, której znaczna większość wspinaczy nie
jest w stanie zrobić z zabezpieczeniem. Okrzyknięto to
wydarzenie najważniejszym w 2017 r., a może i w ostatniej wspinaczkowej dekadzie. Jedni Alexa nazywają kosmitą, inni wariatem, ale wbrew mieszanym uczuciom,
jakie budzi wspinanie free solo, wszyscy są pełni podziwu. Bo żeby wspinać się w taki sposób, trzeba mieć psychikę z kamienia.
Czy w związku z tym w tym sporcie mają czego szukać amatorzy? Czy nie poświęcając na wspinanie tygodni
i miesięcy ćwiczeń, można zyskać coś oprócz lepszej kondycji i nowych umiejętności?
Podstawą wspinania jest walka ze swoimi słabościami. Każdy znajdzie trudności dla siebie. Z tego wynika
natomiast to, co jest wielkim atutem wspinania – umiejętność stawiania sobie ciągle nowych celów i nauka wytrwałości. Każde niepowodzenie traktuje się jako naukę.
Każda kolejna próba to szukanie sposobów na pokonanie
trudności.
Oczywiście każdy, kto uprawia sport powie dokładnie
to samo o swojej dyscyplinie – co w takim razie wyróżnia
wspinanie.

Pokonywanie niezdobytych szczytów od ponad wieku budziło emocje.
Czy dziś, gdy nie ma już miejsc nieznanych człowiekowi, są jeszcze
jakieś drogi do pokonania? Wspinaczka udowadnia, że jest ich jeszcze
wiele, zwłaszcza takich, które pozwalają na przełamywanie własnych
słabości. Każdy – nawet początkujący – tego
doświadczy.

D

Decyzją z tego roku wspinaczka sportowa trafi na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 r. International Federation of Sport Climbing osiągnęła sukces, ale… do rozdania
w Tokio będą tylko 3 medale dla mężczyzn i 3 dla kobiet,
tymczasem wspinaczka to kilkanaście dyscyplin, które
rozwijają różnorodne umiejętności. Decyzją federacji
stworzono trójbój, który pozwoli na wyróżnienie zawodników uniwersalnych. W powszechnym wyobrażeniu,
wspinaczka to mozolne wchodzenie pod górę w himalajskich warunkach. Tymczasem możliwości jest ogrom.
Fanów wspinaczki rozpala tak zwana cyfra, czyli wycena trudności wspinaczkowej. Dziś najtrudniejszymi drogami na świecie są te o wycenie 9b+. Laikowi zapewne nic
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to nie mówi, wystarczy jednak wpisać w wyszukiwarkę
internetową „9b+ Adam Ondra” – by zrozumieć na czym
polega trudność. Oglądanie Czecha, dziś chyba najlepszego
wspinacza na świecie, powoduje ból od samego patrzenia
na poszczególne przechwyty. Patrząc na to, do jakiej perfekcji ruchów można doprowadzić swoje ciało, widz upewnia się, że wspinaczka to sport wymagający wielu długich
godzin ćwiczeń. A wspinanie to składowa techniki, siły,
samodyscypliny, uporu i predyspozycji. Przejścia tej klasy
wymagają wielomiesięcznych przygotowań.
W tym roku emocje środowiska skupiły się na free
solo climbing, dyscyplinie, która na Igrzyskach Olimpijskich się nie pojawi, ponieważ jest ekstremalnie nie-

Po pierwsze niewiele jest sportów, w których od
współpracy i umiejętności drugiej osoby zależy nie tylko
osiągnięcie wysokiego wyniku, ale także nasze zdrowie
i życie. W skalnej ścianie ludzie uczą się wzajemnego zaufania, a dzięki wspólnemu wspinaniu stają się odpowiedzialni za swoich partnerów. Zdobywanie kolejnych dróg
buduje więź. Wynika ona także ze wspólnych przeżyć
i sukcesów. Nic tak nie zbliża, jak wspólna przygoda – ta
w skałach jest o tyle budująca zespół, że prawdziwa. Jest
tylko dwoje ludzi, skalna ściana i trochę sprzętu.
Po drugie wspinaczkę wyróżnia naturalność – od
wieków ludzie chcieli pokonywać przeszkody. Z tej pierwotnej potrzeby powstał sport, którego główną zasadą
jest wspiąć się wyżej, nie wymaga on zgłębiania wielu
zasad i dopasowywania ich do skomplikowanej taktyki.
Wspinaczka wbrew pozorom to sport ogólnorozwojowy
– błędem byłoby myśleć, że wyrabia on tylko mięśnie rąk.
Wspinacz także początkujący szybko zauważy rozwój
wytrzymałości, siły i gibkości i to we wszystkich partiach
swego ciała. Wszystko to w kontakcie z naturą, skała staje
się sprzymierzeńcem wspinacza. Spędzanie całych dni na
świeżym powietrzu wpływa świetnie na samopoczucie
i zdrowie.
Kompetencje zdobyte podczas wspinania wspaniale
przekładają się na życie codzienne, zwłaszcza w miejscach, gdzie konieczna jest determinacja w osiąganiu celów np. w życiu zawodowym. Każdy szef chciałby mieć
pracowników, którzy wspierają się, a w zgranym zespole
szukają rozwiązań, gdy pojawi się problem, a po osiągnięciu sukcesu ich ambicja jedynie rośnie.
No i nie oszukujmy się, wspinanie to wyjątkowa przygoda, w której miesza się euforia, świetna zabawa, ambicja, ze szczyptą strachu i wysiłkiem. Wszystko to osiągnąć
można w naszej swojskiej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej lub w Sokolikach. Poczuć wspinaczkową adrenalinę
można także podczas zajęć z użyciem technik linowych,
które zorganizować można niemal wszędzie. Nie trzeba
wcale jechać w najznamienitsze rejony świata, by zrozumieć fenomen wspinania.

l Agnieszka Rytel
l fot. Archiwum On The Rock
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Trendy
fitnessowe
Kamagon ball, taneczna energia i trening
funkcjonalny. Fitnessowe trendy na targach
w Poznaniu obserwowała Oliwia Zasławska,
trenerka personalna.
Targi FIT EXPO w Poznaniu to jedno
z największych wydarzeń fitnessowych
w ciągu roku. To właśnie na nie zjeżdża cała
branża od menedżerów i właścicieli siłowni
po trenerów personalnych, instruktorów
fitness aż po osoby, które nie wyobrażają
sobie życia bez codziennej aktywności
fizycznej.
Mimo poszukiwania nowych treningów,
form i ćwiczeń, to stary dobry fitness nadal
góruje. Fitnessowe formy wciąż ewoluują,
jednak wszystko powraca do fitnessu
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wśród dzieci i młodzieży, odbyła się w Łodzi w 2008 r. Od tego czasu koszykarz wraz
z zapraszanymi przez siebie zawodnikami
oraz szkoleniowcami z NBA co roku w różnych miastach Polski organizuje treningi dla adeptów koszykówki w przedziale
wiekowym 9-13 lat oraz dla 14-17 Jr NBA
clinic.
– W tym roku w Łodzi 26 lipca zorganizujemy dodatkowo camp dla dzieci niepełnosprawnych na wózkach. Dzień później
odbędzie się tradycyjny trening dla ponad
100 dzieci oraz klinika Jr NBA dla nastolatków mających już kontakt z dyscypliną. 30
lipca zapraszamy zaś na piknik i przede
wszystkim mecz, który rozpocznie się
o godz. 17. Chcemy, by w Atlas Arenie po
raz pierwszy w piątce wyszło pięciu zawodników NBA. Liczymy, że ten pojedynek
obejrzy przeszło 10 tys. widzów – powiedział prezes Fundacji MG13 Jakub Kopeć.
W Łodzi Gortat CAMP odbędzie się
w Hali Parkowej przy ul. Małachowskiego
26 i 27 lipca.
Marcin Gortat wymyślił Campy jako
formę podziękowania oraz spłatę długu,
jaki zaciągnął wśród ludzi, którzy – gdy
sam był młodym człowiekiem – wielokrotnie w różnych sytuacjach wyciągali do niego pomocną dłoń.

l

30 lipca w rodzinnym mieście Marcina
Gortata, jedynego polskiego koszykarza
w NBA, zaplanowano mecz Gortat Team
– Wojsko Polskie, który zwieńczy dziesiątą edycję treningów z zawodnikiem Washington Wizards.
Jak mówi koszykarz z okazji jubileuszu
zaplanowano sporo dodatkowych atrakcji, a wiele gwiazd potwierdziło udział
w meczu. W drużynie Marcina Gortata
w poprzednich latach podziwiać mogliśmy: Ewę Farnę, Agnieszkę Więdłochę,
Dariusza „Tigera” Michalczewskiego, Ulę
Radwańską, Agnieszkę Szulim, Dawida
Podsiadło, Łukasza Piszczka, Annę Lewandowską, Kabaret „Ani Mru Mru”, Tatianę
Okupnik, Borysa Szyca, Łukasza Fabiańskiego. W tym roku w łódzkiej Atlas Arenie
podziwiać mamy m.in. Mariusza Wlazłego
i Piotra Gruszę, legendy polskiej siatkówki
oraz Jerzego Dudka, bramkarza reprezentacji Polski w piłce nożnej.
Impreza przenosi się do Łodzi z Krakowa, gdzie odbyły się trzy ostatnie finały
koszykarskiej akcji wychowanka ŁKS organizowanej przez jego Fundację MG13.
Przed rokiem zespół celebrytów Gortat
Team uległ ekipie Wojska Polskiego 62:71.
Pierwsza edycja Marcin Gortat Camp,
których ideą jest promowanie sportu
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STYL ŻYCIA

wprowadzonego w latach 80. przez Jane
Fondę. Cały czas na topie są ćwiczenia
na stepie, zajęcia z dużymi i małymi
piłkami, sztangami, gumami, systemem
podwieszanym trx, bosu i wiele innych.
Ciekawą propozycją jest kamagon ball.
To gumowa piłka z dwoma uchwytami
wypełniona wodą. W zależności od tego,
ile wody wleje się do wnętrza, taki uzyskuje
się ciężar piłki. Kamagon angażuje do pracy
wszystkie grupy mięsni naraz i buduje je
równocześnie. Dzięki temu można z niego
korzystać w każdej dyscyplinie sportowej,
jaki i w fitnessie.
Modne są także wszelkiego rodzaju zajęcia
taneczne oraz trening funkcjonalny. Płynne
połącznie ćwiczeń takich jak przysiady,
podpory, pompki wzmacniają ciało. To
ogromne wyzwanie dla koordynacji,
równowagi, siły, dynamiki.

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


www.lodzkaagencjamedialna.pl

Magdaleny
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ROZMOWY
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Leżenie
w hamaku?
Nie dla mnie!
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Łukasz Lach
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Sawka
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Roczna prenumerata: 59 zł (6 wydań)
Targi to nie tylko ciągły bieg między
zajęciami, dynamiczne ćwiczenia
i żywiołowa muzyka. To również strefy
body&mind. Wyciszenie, pełne skupienie na
swoim ciele, oddech i relaksacja. Szczególną
uwagę skupiły zajęcia rozciągające,
mobilizujące całe ciało oraz automasaż stóp.

tel. 509 499 400
prenumerata@lifein.pl
www.lifein.pl
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