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Dzień Dobry!

Tym razem nieco o szczęściu, bo i czas szczególny. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a za nimi 
podąża Nowy Rok. Święta kojarzą się nam zwykle ze szczęściem, bliskością, radością. Nowy Rok z nadej-
ściem czegoś nowego, nieznanego. Ten czas rozbudza w nas nadzieję na pozytywne zamiany w życiu, 
a wraz z nimi na szczęśliwe przypadki, które chcielibyśmy spotkać na swojej drodze.

Czym jest szczęście, którego tak pragniemy i często nie jesteśmy w stanie doświadczyć? Katarzyna de 
Lazari-Radek, łódzka etyczka i filozofka, badająca szczęście, mówi, że nie ma na nie jednej uniwersal-
nej metody. Jest za to kilka prostych zasad, które mogą nas do szczęścia przybliżyć. Po pierwsze musimy 
zadbać o dobre relacje z bliskimi – jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy siebie nawzajem. Po  
drugie musimy zadbać o zdrowie, bo przecież jak go zabraknie, to i szczęście gdzieś nam umknie.  
Po trzecie powinniśmy nadać swemu życiu cel, no bo jaki sens ma życie bez celu?

Mieć kogoś bliskiego, być zdrowym i robić to, co się lubi… Ja to kupuję, może tylko dołożyłabym je-
den drobiazg – otwórzmy się na innych! Dzięki temu spotkamy na swojej drodze wyjątkowych ludzi, 
dla których też będziemy wyjątkowi. A póki co zapraszam na spotkanie z wyjątkowymi bohaterami 
tego wydania magazynu. Z Moniką Kern, która jest przekonana, że łódzkiego rozpędzonego pociągu 
do sukcesu już nic nie zatrzyma. Z Hanną Zdanowską, która zaraża optymizmem, kiedy mówi, że Łódź 
będzie najfajniejszym miastem do życia w tej części Europy. Z Kamilem Maćkowiakiem, który cieszy się 
(a ja z nim) z sukcesu kolejnej premiery zrealizowanej przez jego fundację. Z Mariuszem Ostrowskim, 
naszym bohaterem z okładki, który z pasją opowiada o swojej pracy, życiu i o tym, jak uczy studentów.

Wszystkim Państwu życzę magicznych świąt Bożego Narodzenia, a w nowym 2018 roku tego, abyście 
na swojej drodze spotykali tylko szczęśliwych ludzi.

Beata Sakowska

Redaktor naczelna
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krótko

Zasnął Jezusek w żłobie na sianku
pośród bydlątek w chłodnym poranku,
a gospodarz wykrzykuje, 
że stajenkę mu zajmuje
jakiś mały brzdąc
(Alfreda Magdziak „Kolęda”) 

Od Wieluńskiej Ziemi po Księstwo Łowickie, od Kutna przez Łódź po Radomsko
zasiądźmy do Rodzinnej, Wigilijnej Wieczerzy,
świadomi tego, że tworzymy bliską sobie regionalną wspólnotę,
połączoną marzeniami, dążeniami i nadziejami.
Także nadziejami na to, że rok 2018 będzie naszych pragnień spełnieniem…

Radosnych Świąt i Pomyślnego Nowego Roku!

W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego

Marszałek Województwa Łódzkiego

Miss 
z Łódzkiego 
Agata Biernat, 27-latka ze Zduń-
skiej Woli została nową Miss Polonia. 
Pokonała 23 kandydatki uczestniczą-
ce w tegorocznym konkursie. I Wi-
cemiss Polonia została Magdalena 
Swat, tytuł II Wicemiss przypadł 
Malwinie Ratajczak.
Agata Biernat interesuje się sportem 
i tańcem. Nie lubi się nudzić, spełnia 
marzenia, korzysta z życia, uczy się 
gotować, słucha polskiego hip-hopu, 
kocha jeść, a w jej szafie znajdziemy 
głównie… dresy. 

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA/
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Organizatorzy 
życia w ms1

Piet Mondrian, Theo van Does-
burg, Gerrit Thomas Rietveld, 
Katarzyna Kobro, Władysław 
Strzemiński... to między innymi 
ich koncepcje i projekty prezen-
tuje najnowsza wystawa w Mu-
zeum Sztuki w Łodzi pt. Orga-
nizatorzy życia. De Stijl, polska 
awangarda i design. 
Na ekspozycji znajduje się łącz-
nie około 130 różnorodnych 
obiektów; nie tylko rzeźb, ob-
razów, rysunków oraz zdjęć ar-
chiwalnych, ale przede wszyst-
kim odtworzonych specjalne 
na wystawę makiet mebli oraz 
rekonstrukcji przestrzeni, 
w których artyści żyli i tworzyli. 
Integralną częścią wystawy jest 
ponownie otwarta przestrzeń 
Sali Neoplastycznej. Artystycz-
no-wystawienniczy projekt 
Strzemińskiego realizuje idee 
estetyczne i filozoficzne wspól-
ne dla polskich twórców awan-
gardy i artystów związanych 
z ruchem De Stijl, w związku 
z czym stał się nieodłączną czę-
ścią ekspozycji.

Wystawę można 
zwiedzać w ms1 przy ul. 
Więckowskiego 36 do 
25 lutego.

Leonardo da Vinci  
- Energia Umysłu
Ponad 70 eksponatów, w tym historyczne modele, interaktywne instalacje, filmy oraz współcze-
sne przykłady bio-inspirowanej robotyki, lotnictwa i technologii materiałowej. Tak w skrócie stre-
ścić można wystawę Leonardo da Vinci – Energia umysłu, na którą zaprasza EC1.
To największa wystawa poświęcona włoskiemu geniuszowi, jaką do tej pory można było oglądać 
w naszym kraju. I choć Leonardo da Vinci głównie znany jest z dokonań artystycznych, wystawa 
ukazuje go jako naukowca, wynalazcę i inżyniera. Skupia się na „procesie twórczym”, który to-
warzyszył mu podczas studiów badawczych. Począwszy od wymyślenia koncepcji, przez szkice, 
które zajmują ponad siedem tys. kart, a na współczesnych realizacjach modeli jego dzieł kończąc. 

Ekspozycję można zwiedzać w EC1 do 3 czerwca 2018 roku. Bilety 
kosztują od 19 do 49 zł. 
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Jarmark Bożonarodzeniowy 
Klimat świąt czuć już wszę-
dzie, a szczególnie w okoli-
cach pasażu Schillera, gdzie 
unoszą się zapachy świą-
tecznych potraw, gorącej 
czekolady i innych specja-
łów, które znajdziemy na 
jarmarku.
Bożonarodzeniowe ozdoby 
połyskują wzdłuż całej Piotr-
kowskiej, ale anielski młyn, 
zakątek pod jemiołą, zjeż-
dżalnię snowtubing, czy wioskę św. Mikołaja znajdziemy tylko w pasażu Schillera. W każ-
dym tygodniu od czwartku do niedzieli w wiosce odbywają się pokazy, degustacje, pre-
zentacje świątecznych zwyczajów różnych kultur, spotkania ze świętym Mikołajem oraz 
warsztaty i różnego rodzaju występy.
A poszukujących tradycyjnych wyrobów świątecznych zapraszamy do stoisk oferują-
cych delikatesy (bakalie, miody, słodycze, produkty cukiernicze), wyroby rękodzielni-
cze i artystyczne, akcesoria świąteczne (stroiki, ozdoby choinkowe, świece, obrusy) 
i kulinaria. Zakupy planować można w godz. 12.00-20.00 w dni powszednie oraz 12.00-
21.00 w soboty i niedziele.

Jarmark potrwa do 23 grudnia.

Sylwester  
w Muzycznym 
Będzie energetycznie, dynamicznie 
i odrobinę kokieteryjnie. Step by step to 
doskonała propozycja Teatru Muzyczne-
go w Łodzi na sylwestrowe szaleństwo. 
Na scenie zapanują gorące rytmy, mi-
łość i namiętność, królować będą tan-
go, cza-cza i step. Polskie przeboje lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz 
najsłynniejsze amerykańskie przeboje 
musicalowe i cudowne piosenki zaśpie-
wają znakomici artyści – soliści teatru 
oraz goście – znani z brawurowych wy-
stępów w najnowszej premierze teatru 
Les Misérables: Emilia Klimczak, Justyna 
Kopiszka, Kasia Łaska, Paweł Erdman, 
Michał Mielczarek i Kamil Dominiak, któ-
rym towarzyszyć będą orkiestra i balet 
Teatru Muzycznego. Koncert wyreży-
seruje Zbigniew Macias, a poprowadzi 
znakomita dyrygentka Elżbieta Toma-
la-Nocuń. O północy powitanie Nowe-
go Roku tradycyjną lampką szampana. 

Fo
t. 

ŁC
W

Fo
t. 

TM



10

polecamy

KONCERTY POLECA  
KRZYSZTOF KARBOWIAK

Ich Troje
9 grudnia, Scenografia Club & Cocktailbar
Od ponad 20 lat zapełniają jak mało kto sale klubowe, a nawet stadiony włącznie 
ze Stadionem Narodowym. Bilety na ich występy sprzedają się błyskawicznie. 
Tegoroczna trasa łódzkiego zespołu Ich Troje to przykład triumfu muzyki popu-
larnej, może bez wartości artystycznych, ale przy której dobrze bawią się różne 
pokolenia. Prawdziwy fenomen naszej sceny muzycznej. Obecny skład to Jacek 
Łągwa, Michał Wiśniewski i nowa młoda wokalistka, uczestniczka programu The 
Voice Of Poland. – Nasz zespół ma teraz cudowny, mocny, silny głos w zespo-
le w postaci Agaty Buczkowskiej. Jest taka pełna zapału i chęci, że powinniśmy 
dzięki niej dostać prawdziwy wiatr w żagle – mówi o nowej wokalistce Michał 
Wiśniewski. Podczas koncertu usłyszymy utwory z płyty zespołu zatytułowanej 
Remixed oraz z albumu Michała Wiśniewskiego Nierdzewny.

Eldo / Jotuze / 20 lat mikrofony w rękach
16 grudnia, Scenografia Club & Cocktailbar
Jedna z legend polskiego hip-hopu świętuje swój jubileusz. Mowa o Eldo założy-
cielu kultowego Grammatika, który solowy debiut zaliczył 20 lat temu. To jeden 
z najdłużej aktywnych w naszym kraju raperów. Dla jednych mocno kontrower-
syjny, a z drugiej strony autor wielu niezwykle wrażliwych tekstów będących od-
biciem jego osobistych przeżyć. Jego ostatnia płyta Psi wypełniona jest utworami 
o napięciach psychicznych, strachu, miłości i wszystkim tym, co skomplikowane 
siedzi w naszych głowach. Podczas koncertu usłyszymy najważniejsze utwory 
z dyskografii rapera. Towarzyszyć mu będzie Jotuze z Grammatika, więc nie za-
braknie też numerów legendarnego już warszawskiego składu.

Zbigniew Preisner i Przyjaciele
5 stycznia, Klub Wytwórnia
Świąteczny duch prosto z legendarnej Piwnicy pod Baranami. Tak można najkró-
cej zapowiedzieć koncert zatytułowany Zbigniew Preisner i Przyjaciele. Stare i nowe 
kolędy. Kompozytor przez lata związany z Krakowem, kolejny raz udowadnia, jak 
magiczne muzycznie jest to miejsce. W tym wyjątkowym występie wezmą udział: 
Beata Rybotycka, Edyta Krzemień, Joanna Pocica, Michal Balcar oraz zespół Jana 
Karpiela Bułecki. Artyści wraz ze Zbigniewem Preisnerem zaprezentują kolędy 
z wydanego kilkanaście lat temu przez znakomitego kompozytora albumu Moje 
kolędy na koniec wieku. Oprócz nich pojawi się siedem nowych utworów z teksta-
mi Ewy Lipskiej i Jana Nowickiego.

Bednarek
27 stycznia, Klub Wytwórnia
Niemal dokładnie rok po ukazaniu się singla Talizman, który został nagrany z gościn-
nym udziałem Matheo, Kamil Bednarek pojawi się w Łodzi z całym materiałem ze 
swojej najnowszej płyty o tym tytule. Zdecydowanie innej od poprzednich czterech. 
Najlepszą dla niej rekomendacją może być to, że dzięki wspomnianemu singlowi 
muzyk wygrał Eska Music Award 2017 w kategorii Artysta roku. Talizman oczywiście 
stał się hitem stacji radiowych. Na nowym albumie Bednarka mamy podróż przez 
pięć gatunków muzycznych, oczywiście nie zabrakło reggae. Warto przekonać się, 
jak zabrzmi na żywo ten ciekawy eksperyment w karierze tego młodego muzyka.



11www.lifein.pl

polecamy

SPEKTAKLE

8-17 grudnia, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka

Szewcy według Stuhra
Są takie sztuki, na które przychodzi czas i wtedy 
trzeba je wystawiać. Dzisiaj jest czas na Szewców 
Witkacego. Jest tak wiele tematów, które drę-
czyły autora i niepokoją nas dzisiaj w równym 
stopniu. Te niepokoje wracają, kiedy jesteśmy 
świadkami przemian, co do których celowości nie 
jesteśmy pewni. Nie jesteśmy pewni też co do lu-
dzi, którzy te przemiany zdecydowali się wprowa-
dzać. Ten nasz niepokój to jeden z tematów Szew-
ców. Czy prawo jest dla ludzi czy dla władzy? To Szewcy, ale i nasz dzisiaj dylemat. Kim jesteśmy? Europejczykami czy przede 
wszystkim Polakami? I o tym są Szewcy. Czy kultura narodowa czy europejska ma być naszą tożsamością? I o tym mówią Szewcy. Czy 
wielka siła kobiecości i jej praw ma zdominować coraz bardziej pogrążający się w kryzysie system patriarchatu? To też są pytania Wit-
kacego. A przede wszystkim ten wielki dylemat, że każda rewolucja pozostawia po sobie niedosyt i niespełnienie. Strach! Meta-
fizyczny strach istnienia. Pokazanie go na scenie może trochę nam wszystkim pomoże. Dlatego Szewców dzisiaj wystawić trzeba! 
Jerzy Stuhr, reżyser spektaklu

Cudowna terapia
9-10 grudnia, 6-7 stycznia, Akademicki 
Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Zapraszamy na spektakl Cudowna terapia, siódmą premie-
rę przygotowaną przez Teatr Fundacji Kamila Maćkowia-
ka, którą LIFE IN. Łódzkie objęło patronatem medialnym. 
W roli Joanny próbującej ratować swoje małżeństwo wy-
stępuje aktorka Teatru Narodowego w Warszawie Patrycja 
Soliman, jej męża Victora gra Kamil Maćkowiak, a terapeutę 
Mariusz Słupiński, aktor Teatru im. Jaracza w Łodzi.
Joanna i Wiktor są małżeństwem od kilkunastu lat, mają 
dzieci, prowadzą ustabilizowane i dość przewidywalne 
życie. Są typowymi przedstawicielami klasy średniej, nie 
mają problemów finansowych. Niegdyś bardzo w sobie 
zakochani, dziś, dobiegając czterdziestki, są emocjonalnie 
wypaleni, sfrustrowani; zgrany zespół stanowią już tylko 
podczas kłótni. Zgodni są co do jednego – winę za rozpad 
związku ponosi współmałżonek. Na takim właśnie zakręcie 
życiowym trafiają na terapię. Cudowną terapię. Błyskotliwa 
przewrotność sztuki, w myśl zasady „lekarzu lecz się sam” 
pokazuje, że życie osobiste terapeuty jest równie splątane 
jak życie jego pacjentów. Sztuka w mistrzowski i bardzo 
atrakcyjny sposób, nierzadko komediowy, dotyka tych 
wszystkich problemów, dając w finale widzowi nieoczy-
wiste zakończenie – szansę na emocjonalne katharsis jak 
i refleksję nad własnym życiem osobistym. Struktura spek-
taklu opiera się na błyskotliwych dialogach i nieoczywistych 
emocjonalnych woltach.
Spektakl wyreżyserował Waldemar Zawodziński, dyrektor Teatru im. Jaracza w Łodzi.
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Ludzie uwierzyli w Łódź
Monika A. Kern
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Monika A. Kern – Founder/General Director w MK MEDIA pr & marketing solutions
Z wykształcenia prawnik, PR-owiec z pasji i wyboru. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach samorządowych oraz 

sektorze prywatnym. Specjalizuje się w PR politycznym, kreowaniu wizerunku osób publicznych, zarządzaniu marką osobistą i komunikacji 
kryzysowej. Skutecznie konsultowała kampanie samorządowe i parlamentarne. Dobrze czuje się zarówno w contencie lifestylowym, jak 

i biznesowym. Prywatnie – członek zarządu fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense, której celem statutowym jest ochrona dziedzictwa 
kulturowego Żydów Łódzkich.

Zwlekałam z oddaniem tego felietonu, z nadzieją, że skoń-
czę pisanie w euforii wielkiej wygranej w wyścigu o Expo 
2022. I choć zabrakło nam 6 głosów – moim zdaniem wy-
graliśmy. Porzućcie komentarze w stylu „porażka Łodzi”, 
„znowu się nie udało” i nie psujcie tego poczucia wspól-
noty, które zjednoczyło nawet najbardziej zwaśnione na 
co dzień strony. Pamiętajmy, że na decyzję mogły mieć 
wpływ nie tylko pozytywne przekazy o naszym mieście, 
ale także ostatnie wydarzenia dziejące się w Polsce, a te 
raczej nie przysparzają nam fanów.

Jako postronny obserwator starań Łodzi o organiza-
cję tej prestiżowej imprezy muszę przyznać, że daliśmy 
z siebie 100%. A konkurencja była naprawdę mocna. Nas, 
w zasadzie, nie znał nikt, naszych rywali cały świat.

Wygraliśmy, nie tylko jako miasto, ale przede wszyst-
kim jako mieszkańcy. Bo formalne zabiegi władz samo-
rządowych i rządowych decydentów to jedno, ale za-
angażowanie i atmosfera, jaka udzieliła się wszystkim 
łodzianom jest nie do przecenienia. Dobrze przygotowa-
na kampania promująca naszą kandydaturę też odgry-
wała istotną rolę w procesie informowania o potencjale 
miasta, a także dokładnie opisywała Łódź – jako najwięk-
szego i skutecznego beneficjenta rewitalizacyjnych zabie-
gów. Nie da się bowiem pozyskać sympatii i akceptacji 
społecznej do tego typu akcji, jeśli nie włączy się w kam-
panię promocyjną samych zainteresowanych. Najlepiej 
pokazuje to fakt, iż środowiska początkowo sceptyczne co 
do naszej kandydatury, finalnie przyjęły starania o Expo 

z entuzjazmem i same próbowały we własnym zakresie 
promować projekt. Wszyscy zdają sobie bowiem sprawę, 
że dla Łodzi to gigantyczny kop w górę. Coś co pozwoliło 
pojawić się miastu na arenie międzynarodowej w pozy-
tywnym świetle, pokazać jego wielowątkową przemianę 
i wzmocnić jego wizerunek wśród światowej opinii pu-
blicznej. Takiego ekwiwalentu reklamowego nie uzyska 
się wykupując jakąkolwiek, nawet najbardziej prestiżo-
wą, kampanię medialną.

I mieszkańcy uwierzyli w Łódź. Jak powiedział 
w jednym z filmów promocyjnych Krzysztof Candrowicz 
– „Mieszkańcy są największą wartością tego miasta”. Ta 
wiara w zmiany, rozwój i sukces, po latach kpin z Łodzi – 
w końcu zaprocentowała i udało się obudzić w ludziach 
lokalny patriotyzm. Taki pozytywny, budujący i dający 
gwarancję, że mamy świadomą oraz zaangażowaną spo-
łeczność, która już od teraz zawsze będzie najlepszą re-
klamą miasta i jego potencjału.

Wśród naszych ambasadorów wciąż mamy światowej 
sławy architekta – Daniela Liebeskinda, mieszkającego 
jako dziecko przy ul. Piotrkowskiej, który ze wzruszeniem 
mówi w spocie: „(…) tu jest całe moje życie, to jest moja 
baza”. Dzięki takim głosom, ten przekaz jest mocniejszy 
i wiarygodny. Nie tylko w kontekście starań o Expo.

Mimo iż wystawa finalnie odbędzie się w boskim Bu-
enos, to łódzkiego rozpędzonego pociągu do sukcesu nikt 
już nie zatrzyma. Wciąż mocno trzymam kciuki za moje 
miasto!
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I zrobiło się… melancholijnie. Nie, nawet nie 
chodzi o to, że jesień, że szaro, że o szesnastej 
już ciemno i gdy wychodzę na spektakl na dzie-
więtnastą, mam poczucie jakbym pracował 
w kopalni na nocną zmianę…

Po pierwsze: depresja poporodowa, czy kon-
kretniej – popremierowa. Tak jest zawsze, gdy spek-
takl, nad którym pracuję trzy miesiące, od pomy-
słu, idei, staje się czymś konkretnym i jak własne 
„odchowane” dziecko puszczam go w świat, czuję 
dziwną pustkę, jakiś deficyt, brak mi tej grupy, 
konfiguracji ludzi z obsady, atmosfery prób. Szczę-
śliwie jednak „Cudowna terapia” trafiła w serca 
łodzian, bilety wyprzedane do stycznia włącznie, 
więc w sumie ten punkt w kolejce po depresję po-
winienem skreślić.

Po drugie: urodziny… 20 listopada skończyłem 
38 lat. Co roku, generalnie, jest to samo… Co prawda 
znam siebie już na tyle, aby wiedzieć, że muszę tego 
dnia grać. Od kilku lat zatem urodziny obchodzę 
na scenie – tym razem w „Cudownej terapii” wła-
śnie; inaczej siedziałbym w domu słuchając Sade, 
z wyłączonym telefonem, drinkiem wielkości wia-
dra, użalając się nad swoim życiem. Niebezpiecznie 
zbliżam się do czterdziestki i ten pan, którego oglą-
dałem jako dzieciak w serialu „Czterdziestolatek” 
staje się mną. Naprawdę? Ten facet, który wydawał 
mi się smutnym dziadem w pierdzącym samocho-

dziku z wiecznie narzekającą żoną, córką i synem 
w kuriozalnej peruce…. to już?

Po trzecie: zbliża się Nowy Rok, a to, dla de-
presyjnej osobowości, kolejny powód do rozdrapy-
wania ran – bilanse, podsumowania, szklanka do 
połowy pusta, etc….. I jeszcze ta presja sylwestro-
wej zabawy, która od dawna wywołuje we mnie 
stany lękowe. Żadnych zorganizowanych imprez, 
klubów, czy tego typu grupowych historii. Gdzieś 
podświadomie widzę to trochę jak przyjęcie rodem 
z „Wesela” Smarzowskiego: na początku cekiny, 
garsonki, wyprasowane koszule i dusząca mie-
szanka tysiąca perfum, a po paru godzinach danse 
macabre w wymemłanej koszuli, czerwone twarze 
jak po triathlonie, w fetorze potu, kapusty i śledzia 
z cebulą. Ble….

Po czwarte: dziś po długiej przerwie byłem po 
raz pierwszy na siłowni. Trener mnie zważył, zmie-
rzył i ogłosił niechlubny rekord – nie podam Wam 
konkretów, ale są już trzy cyferki… Co gorsze – zro-
bił mi foty bez koszulki. Bardziej żenujące byłoby 
tylko badanie prostaty z transmisją na żywo na Fa-
cebooku.

Po piąte……. nie ma po piąte, to już wystarczy. 
Kończąc ten smutnawy felieton, w Nowym Roku 
życzę Wam, kochani, wielu powodów do radości, 
spełnień i nowych wyzwań. I żeby po świętach, na 
wadze, nie wyskoczyły trzy cyferki.

Felieton nieco depresyjny
Kamil Maćkowiak

Kamil Maćkowiak – aktor, reżyser, scenarzysta, tancerz i choreograf. 
Laureat ponad dwudziestu nagród teatralnych, Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka. Za autorski monodram „Diva Show”, 

zrealizowany przez fundację otrzymał prestiżową nagrodę im. Schillera dla twórcy sezonu za oryginalność ujęcia, choreografię, reżyserię 
i wykonanie aktorskie oraz nagrodę Plaster Kultury 2013. Zagrał główną rolę w filmie Jerzego Stuhra „Korowód”, oraz m.in. w serialach 

„Pensjonat pod różą”, „Oficerowie”, „Kryminalni”, „Naznaczony”, „Barwy szczęścia” i „Przyjaciółki”. Jest laureatem Nagrody Sejmiku 
Województwa Łódzkiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie twórczości artystycznej.
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Ciągle w podróży, gra w kilku teatrach, angażuje się w różne projekty 
muzyczne. Umówić się z nim na spotkanie, to prawdziwe wyzwanie. 

A gdy już znajdzie chwilę na rozmowę, to zaprasza w dziwne miejsca, 
na przykład do… łódzkiej elektrociepłowni EC2.  

Z Mariuszem Ostrowskim rozmawia Beata Sakowska.

LIFE IN. Łódzkie: W Łodzi, choć masz etat w Teatrze 
im. Jaracza, nie bywasz ostatnio często.
Mariusz Ostrowski: Tyle jestem w Łodzi, ile jest moich 
sztuk w repertuarze. To nie zależy ode mnie, to kwestia 
zaplanowania repertuaru. Poza tym bywam w czwartki, 
mam zajęcia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii 
Muzycznej.

Najpierw nauka w Studium Wokalno-Aktorskim 
w Gdyni, później Akademia Teatralna w Warszawie 
i w końcu Szkoła Filmowa w Łodzi. Trochę Cię nosiło po 
Polsce.
No tak, studium nie skończyłem, bo przeniosłem się do 
Akademii Teatralnej w Warszawie, ale z akademii też szyb-
ko zrezygnowałem. Chodziłem tylko na zajęcia praktycz-
ne i zebrałem dużo nieobecności. Po dwóch latach szkoły 
w Gdyni wiedziałem już to, czego uczyli się moi koledzy na 
pierwszym roku. Potem przez pół roku, zanim zacząłem na-
ukę w Szkole Filmowej w Łodzi, byłem banitą, ale miałem 
wielkie szczęście, bo porwał mnie do swojego teatru Adam 
Hanuszkiewicz. W jego domu ćwiczyliśmy monologi. Ist-
niał między nami pewien rodzaj porozumienia, mieliśmy 
podobne podejście do teatru i podobną energię. Przygoto-
wałem z nim dwie premiery „Kordiana” w 2002 roku, gdzie 
zagrałem rolę podchorążego oraz „Miłość i krew. Musical 
dygresyjny”. W tym samym czasie dostałem rolę Kordiana 
w Teatrze Nowym w Szczecinie, z którym do dziś współpra-
cuję. Po skończeniu Filmówki od razu dostałem angaż w Te-
atrze Jaracza. Więc są same plusy tej mojej wędrówki po 
szkołach, w Gdyni nauczyłem się śpiewać i tańczyć, w War-
szawie poznałem wspaniałych profesorów: Anna Seniuk, 

Joanna Szczepkowska, Zbigniew Zapasiewicz, Krzysztof 
Kolberger, Teresa Budzisz–Krzyżanowska, Ludwik Benoit, 
same tuzy, a w Łodzi etat.

A jak wspominasz naukę w Łodzi.
Jak to w szkole artystycznej – było barwne i kolorowe. Pa-
miętam do dziś jak zarobiłem bajońską sumę u Hanusz-
kiewicza, przyjechałem do Łodzi, wziąłem rikszę i jadąc 
do akademika zatrzymywałem się w sklepach, gdzie ku-
powałem ciuchy i alkohol (śmiech). Wyładowane torby 
dałem kolegom, z którymi mieszkałem.

Aktorstwo cały czas przeplata się u Ciebie z muzyką.
Mam wykształcenie muzyczne w klasie fortepianu, po-
tem uczyłem się w Gdyni i byłem związany z musicalem, 
więc muzyka cały czas jest we mnie.

Czy mam rozumieć, że musicale są Ci bliższe aktorsko?
Nie. Czuję się dobrze zarówno w dramacie, musicalu, jak 
i w śpiewograch. Bozia dała parę talentów, które zostały 
wykształcone dzięki moim profesorom.

Dlaczego zdecydowałeś się wystąpić w programie 
„Twoja twarz brzmi znajomo”?
Nie odrzuciłem propozycji, która się pojawiła. A ponad-
to odezwała się moja ambicja, podpowiadając, że warto 
zmierzyć się z trudnościami i wyzwaniami, które niesie 
ten program. Tu w ciągu pięciu dni musisz nauczyć się 
piosenki na pamięć i zbliżyć barwą głosu do wykonawcy, 
którego naśladujesz. Uwierz mi, to niej jest wcale takie 
proste.

Twardo stąpam 
po ziemi

15www.lifein.pl
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No właśnie, Ty masz charakterystyczną barwę głosu. 
Choć jako Shazza byłeś rewelacyjny, to nie tylko moja 
opinia. Dodam, że za disco polo nie przepadam.
Ja też (śmiech). Faktycznie oceny internautów bardzo 
mnie oszczędzają z czego się niezmiernie cieszę. Jestem 
uczciwy w swojej pracy i staram się ją wykonywać naj-
lepiej jak potrafię. Wiadomo, jedne wykonania są lepsze, 
drugie gorsze, w jednych się bliżej zbliżysz do postaci, 
w innych nie. Wtedy występujesz wyłącznie dla zabawy, 
bo jest po prostu absolutnie niemożliwe, aby facet z głę-
bokim barytonem, zaśpiewał jak nastolatka, ale warto 
próbować i się bawić w taką grę.

Czyli wstęp w tym programie okazał się fajną przygo-
dą?
Przygoda to jest do pierwszego odcinka, a potem to już 
jest naprawdę ciężka praca. Na wcielenie się w daną po-
stać, jest tak mało czasu, że masz kolosalne obciążenia 
psychiczne. Po pierwsze musisz się nauczyć piosenki, 
ruchów danej postaci i zbliżyć się do niej barwą głosu. 
I na dodatek ciągle pamiętasz, że masz tylko jedno wy-
konanie, nie ma dubli, powtórek. Musisz tak operować 
w ciągu dnia energią, żeby dokładnie w tym momencie, 
kiedy będziesz wychodził na scenę, zaskoczyły wszystkie 
elementy. To jest koszmarnie trudne.

Przecież jesteś aktorem i dla Ciebie to chleb powsze-
dni?
Tylko, że zazwyczaj mamy więcej czasu na wcielenie się 
w określoną postać, a przy tym programie tempo jest sza-
lone. W dodatku nie skupiasz się tylko na tej jednej pro-
dukcji, masz przecież inne zobowiązania, życie prywatne. 
Czasami chciałbyś obejrzeć jakiś film, a tu na nic nie ma 
czasu, tylko musisz się uczyć, musisz ćwiczyć, ćwiczyć…

Jak przygotowujesz się do roli?
To nieustanne powtarzanie. Na początku uczysz się tek-
stu, potem zaczynasz myśleć, dlaczego ta postać mówi to 
i to, analizujesz, zgłębiasz ją psychologiczne, aż zaczyna 
w ciebie, mówiąc kolokwialnie, wchodzić. Wtedy zaczy-
nasz nią żyć, zaczynasz myśleć jej schematami, jej psy-
chologią, psychiką, jej fizycznością, to w zależności od 
sceny, i w ten sposób powoli, powoli, sukcesywnie, stajesz 
się nią.

A na planie?
To jest nieustająca praca, kilka dni temu skończyliśmy 
ostatni odcinek „Twoja twarz brzmi znajomo”, teraz je-
stem już w Łodzi, więc musiałem się równolegle przygo-
towywać fizycznie i psychicznie do tego, że jak skończę 
program, to natychmiast wskakuję w nowy projekt. Nie 
ma taryfy ulgowej, trzeba być bardzo zdyscyplinowanym 
i dobrze prowadzić swój kalendarz.

Spotykamy się na planie „Inspekcji” Teatru Telewizji, 
w którym grasz superszpiega, asa sowieckiego wywia-
du Wasilija Zarubina.

„Inspekcja” to wstrząsający obraz ostatnich miesięcy przed 
dokonaniem zbrodni katyńskiej, ukazujący patriotyczną 
postawę polskich oficerów więzionych w sowieckim obo-
zie jenieckim. Wasilij Zarubin po nieudanej misji na tere-
nie nazistowskich Niemiec, skazany na śmierć ledwo ucho-
dzi z życiem. Po wybuchu wojny Stalin postanawia zlecić 
mu nowe zadanie – werbunek polskich oficerów w obo-
zach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. To postać 
bardzo ciekawa, łącząca w sobie cechy węża i kameleona, 
jest sprytny i niezwykle inteligentny. Wymyślił rodzaj an-
kiet personalnych, dzięki którym tworzył profile psycholo-
giczne i przewidywał decyzje badanych osób. Kreowanie 
jego postaci to prawdziwe wyzwanie. Spektakl będziemy 
mogli zobaczyć 9 kwietnia, przyszłego roku.

Lista ról, które grałeś w serialach jest niezwykle im-
ponująca, ale z reguły to postacie drugoplanowe i na 
dodatek dranie?
To wszystko wina Mariusza Grzegorzka (reżyser, rektor 
Szkoły Filmowej w Łodzi – red.) i jego filmu „Jestem twój”, 
który zapisał się gdzieś na kartach naszej kinematografii. 
Aczkolwiek zaczynałem od pozytywnych bohaterów. Na 
dyplomie grałem Łukę w „Na dnie” Gorkiego, czyli jedno 
wielkie dobro. Dopiero potem zaczęły się pojawiać propo-
zycje negatywnych postaci. Okazuje się, że moje emploi 
do tego pasuje, ale gram też bardzo dużo różnych postaci 
komediowych i czasami dobrych.

Czy to prawda, że dla aktora większym wyzwaniem są 
negatywne postacie niż te pozytywne?
I tak i nie. Zło wydaje się bardziej różnorodne. Zła postać 
może jednocześnie udawać pozytywną, a pozytywna taka 
dobra z serca i duszy, nie może udawać, że jest zła, to się 
wyklucza. Dlatego złe postacie są zdecydowanie ciekaw-
sze i złożone, no i przyciągają większą uwagę widza.

Wróćmy na chwilę do „Jestem Twój”. To była Twoja 
wybitna rola, po której wydawało się, że posypią się 
kolejne propozycje ról pierwszoplanowych.
Wielokrotnie w naszej kinematografii bywało tak, że lu-
dzie, którzy wygrywali pierwsze nagrody na festiwalu 
w Gdyni, potem nie mieli pracy. To się zmienia, i jeżeli 
ktoś jest naprawdę dobry, to się go zatrudnia. Mamy gru-
pę osób, które grają non stop, są hołubione i dobrze wy-
korzystują swoje pięć minut. W niektórych przypadkach 
dobra passa trwa całe życie. Dla mnie w pracy najważ-
niejsza jest uczciwość, a nie liczenie na to, że jeżeli teraz 
mam fajną rolę, to na pewno coś z tego będę miał później. 
Niekoniecznie. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. 
Czasami jakaś jedna rólka, pomoże otworzyć ci drzwi 
do drogi chwały i glorii, a czasami nawet główna rola ci 
w tym nie pomoże. Tutaj nie ma żadnej reguły.

A jaki jesteś w życiu prywatnym, podobny do swoich 
bohaterów?
Uważam się za bardzo pozytywnego człowieka, optymi-
stę i zdaję sobie sprawę, że w show-biznesie, trzeba mieć 
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Spotkaliśmy się na planie 
„Inspekcji” Teatru Telewizji, 

w którym Mariusz Ostrowski 
wciela się w rolę Wasilija 

Zarubina, asa sowieckiego 
wywiadu.



naprawdę twardy tyłek i twardo stąpać po ziemi. Znam 
swoją wartość, wiem, co potrafię i mogę o tym otwar-
cie mówić. Nie rozumiem tylko jednego – co takiego jest 
w ludziach, że jak ktoś chwali się swoją dobrze wykonaną 
pracą, to mu zazdroszczą. To „kargulostwo” wychodzące 
z nas na każdym kroku jest przerażające. Przecież lepiej 
się wspierać, bo z tego będzie więcej korzyści.

Masz jakąś ulubioną aktorkę, z którą lubisz grać?
Wszystkie, z którymi się całowałem (śmiech).

A aktora?
Każdy, z którym piłem wódkę (śmiech). A tak poważnie, 
nigdy nie zadawałem sobie takiego pytania i nigdy nie 
chciałbym na nie odpowiadać. Każda praca jest warto-
ściowa, bo każda daje ci nowe możliwości, czegoś cię uczy.

Nie przeszkadza Ci to, że ciągle jesteś w podróży.
Lubię moje życie na walizkach, nie mam jeszcze rodziny, 
dzieci. Pewnie jak będę je miał, to zmieni się moje my-
ślenie, ale na razie dostrzegam same plusy takiego życia. 
Nie jestem ograniczony do jednego środowiska, ciągle po-
znaję nowych ludzi, reżyserów, nowe miejsca, tak jak to, 
gdzie się spotkaliśmy.

A jak jest z tą Twoją krnąbrnością w stosunku do reży-
serów? Krążą o niej legendy, ale widząc cię na planie 
grzecznego i wykonującego bez dyskusji polecenia 
reżysera, jakoś w nią zwątpiłam.
Ktoś, kiedyś przykleił mi łatkę i tak zostało. Ale przecież 
jeśli ścieramy się o prawdę i piękno, to nie widzę w tym 
oznak złego wychowania i barku kindersztuby. Zawsze 
staram się do swojej pracy podchodzić profesjonalnie 
i tego wymagam od innych. Jeżeli jest inaczej, to zaczy-
nam się irytować. A z krnąbrnością, to bym nie przesa-
dzał. Wychowałem się w blokach, gdzie starsi koledzy 
rządzili twardą ręką. Tam kształtował się mój charakter. 
Dziś dzięki temu mam twardą skórę i nie daję sobie wejść 
na głowę. Poza tym w życiu trzeba się szanować. Jestem 
aktorem, pracuję całym swoim organizmem, wszystkimi 
emocjami, reżyser nie musi tego robić.

Jak odreagowujesz te emocje?
Sex, drugs and rock and roll (śmiech). A tak na serio, im 
silniejsza emocja, tym dłużej z niej wychodzisz. Jeśli pła-
czesz, to wiadomo, że później czujesz się osłabiony i zmę-
czony. Przecież wywołujemy u siebie prawdziwe emocje, 
staramy się, by były one szczere i związane z emocjami 
granej postaci. Swoim studentom radzę, by umiejętnie 
wchodzili w emocje, przetrwali je na scenie i po spektaklu 
na spokojnie z nich wychodzili. Nie ma tu jednej uniwer-
salnej reguły.

Skoro o studentach mowa, to powiedz co Ci daje praca 
profesora w Akademii Muzycznej w Łodzi?
Bardzo dużo, cieszę się, że mogę komuś przekazać swoją 
wiedzę i doświadczenie. Otworzyłem już przewód doktor-
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ski, i choć na razie kiepsko idzie mi jego pisanie, to mam 
nadzieję, że niebawem skończę. Z moimi studentami roz-
mawiam otwarcie, nie obiecuję im gruszek na wierzbie 
i przygotowuję do twardego zderzenia z rzeczywistością. 
Tłumaczę, że nie warto przez pół roku jeść chleba z ke-
tchupem i czekać aż zadzwoni telefon, i ktoś zapropo-
nuje rolę życia. Samemu trzeba łazić od drzwi do drzwi 
i pukać, bo wtedy może jakieś się otworzą. Staram się ich 
nauczyć praktycznej strony zawodu, tłumaczę, że muszą 
ciężko pracować na to, by być dobrym, ale niekoniecznie 
najlepszym. Żeby się nie frustrowali, że nie grają tyle, ile 
im pan profesor obiecał. Że czasami nie zagrają wyma-
rzonych ról. A propos, ja do dzisiaj nie zagrałem Hamleta, 
za chwilę będzie za późno (śmiech), na szczęście zagrałem 
Kordiana.

A jak zostałeś Freddiem Mercurym w projekcie „Qu-
een Symfonicznie”?
Zaprosił mnie Janek Niedźwiecki, pomysłodawca całego 
projektu. Spodobało mi się i zaczęliśmy wspólną podróż. 
Miało być parę koncertów, a występujemy już kilka lat. 
Tutaj w przeciwieństwie do „Twoja twarz brzmi znajo-
mo” mam czas na przeżywanie. Wychodzę na scenę i od-

daję całego siebie, całą swoją energię, by poczuć się tą 
gwiazdą rocka. To jest fantastyczne.

A chciałeś być gwiazdą rocka?
Ja dzięki temu projektowi zrozumiałem skąd u nich taka ad-
renalina. Pamiętam jeden z pierwszych koncertów w Zabrzu. 
Zaśpiewałem dwa utwory i wyszedłem na zewnątrz zaczerp-
nąć świeżego powietrza i nagle słyszę, jak Dom Muzyki i Tań-
ca krzyczy takie stłumione – Freddie, Freddie. No po prostu 
oszalałem wtedy i poleciałem na scenę. Nie mieliśmy przygo-
towanego bisu, nie miałem mikrofonu, więc pięknie się ukło-
niłem i podziękowałem publiczności. To było niesamowite 
uczucie. Wtedy zrozumiałem, co czują gwiazdy rocka.

Miałeś kiedyś swój zespół?
Tak, nawet dwa, w liceum, jeden był w Kielcach, dru-
gi w Skarżysku-Kamiennej. Gdy pojechałem do szkoły 
w Gdyni, wszystko się rozpadło.

Nie myślisz o tym, by założyć nowy?
Myślę, tylko trzeba sobie dobrze zaplanować kalendarz.

Dobrze planujesz?
W tym zawodzie bywa różnie, czasami nic nie robisz 
przez trzy miesiące, pół roku, czy dłużej, a czasami nie 
masz czasu zaparzyć herbaty. Wieczna sinusoida, dzisiaj 
jesteś na górze, jutro na dole, dzisiaj masz więcej kasy, ju-
tro mniej i tak się to nasze aktorskie życie toczy.

Ale starcza na godziwe życie.
To zależy, co masz na myśli, mówiąc godziwe? Mercedesem 
nie jeżdżę, ale na biedę nie narzekam. W moim życiu by-
wały momenty, kiedy nie miałem pieniędzy i biedowałem 
szukając panicznie zarobku. Zresztą umówmy się szczerze 
– sam etat na poziomie minimalnej krajowej starcza na nie-
wiele. Dzisiaj w dobie seriali i otwarcia się telewizji na akto-
rów, łatwiej można dorobić. Oczywiście, każdy aktor marzy, 
żeby mieć etat w teatrze, do tego regularnie grać w jakimś 
serialu, a od czasu do czasu dostać rolę w jakimś filmie.

W wolnych chwilach, jeśli je masz, co lubisz robić?
Oprócz jazdy motorem, lubię czasami podnieść poziom 
adrenaliny i zrobić coś szalonego, na przykład skoczyć ze 
spadochronem. To mnie napędza i daje dużo nowej ener-
gii. Czasami pogram w jakąś grę na komputerze, obejrzę 
film, posłucham muzyki.

Plany na przyszłość?
Chcę wznowić „Toporem w serce", ale nie jako mono-
dram, tylko jako show muzyczne i wizualne, gdyż muzy-
ka z tego spektaklu wciąż mnie kręci i nęci, a Roland To-
por kusi swą literaturą i sztuką. Będzie pięknie i krwisto 
zarazem. Szczegóły już niebawem!

Dziękuję za rozmowę

l Fot. Paweł Łacheta

Mariusz 
Ostrowski
Jest absolwentem wydziału 
aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. 
Już w trakcie studiów grał Kordiana 
w Teatrze Polskim w Szczecinie. Po ich 
ukończeniu zaczął pracę w Teatrze 
im. Jaracza, gdzie pracuje do dziś. 
Związany jest z wieloma teatrami 
w kraju m.in. z Teatrem Polskim 
w Szczecinie (główne role Kordian, 
Cień, Mackie Majcher „Opera za trzy 
grosze”), Teatrem Muzycznym we 
Wrocławiu (główna rola: Frankenstein) 
oraz Teatrem Studio w Warszawie 
(spektakl „Freddie”).

Zagrał w kilkunastu filmach, serialach 
i teatrach telewizyjnych, m.in. 
w „Jestem Twój” Mariusza Grzegorzka, 
„Ziarnie prawdy” Borysa Lankosza, „Ich 
czworo” Marcina Wrony, „Paradoksie” 
Grega Zglińskiego, „Czasie honoru” 
Michała Rosy. Ostatnio wziął udział 
w programie „Twoja twarz brzmi 
znajomo” emitowanym w telewizji 
Polsat.
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LIFE IN. Łódzkie. Pretekstem do naszej dzi-
siejszej rozmowy jest szczęście. Zanim bliżej 
przyjrzymy sie temu tematowi pozwól, że 
zapytam czym dla Ciebie jest szczęście. Po 
czym poznajesz, że jesteś szczęśliwa?
Katarzyna de Lazari-Radek: Wiem, że jestem 
szczęśliwa, gdy przed pójściem spać myślę, że to 
był dobry dzień! Od czasu do czasu pytam samą 
siebie, czy życie, które prowadzę jest według 
mnie dobrym życiem. Pozytywna odpowiedź 
oznacza, że jestem szczęśliwa.

Wiele osób uzależnia swoje poczucie szczę-
ścia od czynników zewnętrznych takich jak 
dobra praca, status finansowy itd. W jakim 
stopniu wpływają one na to, jak odczuwamy 
szczęście?
Czynniki zewnętrzne nie są bez znaczenia, choć 
zazwyczaj przypisujemy im zbyt wielką war-
tość. Owszem, mówi się, że „pieniądze szczęścia 
nie dają”, ale z drugiej strony ludzie, którzy żyją 
w skrajnej biedzie: nie mają dachu nad głową, 
są głodni, nie mogą posyłać dzieci do szkoły, czy 
nie stać ich na opiekę medyczną, szczęśliwi nie 
będą. Gdy mówimy o pieniądzach, trzeba po-
wiedzieć, że są ważne do pewnego pułapu.

Czyli mówisz o takim zabezpieczeniu podsta-
wowych potrzeb.
Oczywiście. Bez tego osiągnięcie szczęścia jest 
trudne, albo wręcz niemożliwe. Jednak, ten kto 
myśli, że jego szczęście zależy od nowego auta, 
ekskluzywnej torebki czy drogich butów jest 
w błędzie. Możemy to zaobserwować na wła-
snym przykładzie. Każdy ma jakieś słabości. 

Buty albo nowa torebka, które kupimy, owszem 
przynoszą nam chwilową przyjemność, ale póź-
niej o nich zapominamy i okazuje się, że powra-
camy do stanu wyjściowego. Najprawdopodob-
niej znowu czegoś chcemy. To pragnienie nas 
uwiera, jesteśmy nieszczęśliwi, że czegoś nie 
mamy. Zaspokajamy to pragnienie, doznajemy 
chwilowej ulgi czy przyjemności i sytuacja po-
wtarza się. Stąd też w wielu filozofiach, choćby 
w buddyzmie, pojawia się wątek wyzbywania 
się pragnień jako drogi do osiągnięcia szczęścia. 
Pragnienia powinniśmy temperować

No właśnie, skoro wspomniałaś o buddyzmie, 
czy to znaczy, że te pragnienia wypływają 
z nas, czy one są w dużej mierze podyktowa-
ne przez cywilizację w jakiej żyjemy?
Pragnienia wychodzące poza nasze podstawowe 
potrzeby, w większości podyktowane są przez 
warunki zewnętrzne. Związane są chociażby 
z obserwacją co mają inni, na co innych stać, 
co robią. Zazdrościmy sąsiadom i my też byśmy 
tak chcieli! Branża reklamowa wielokrotnie nas 
informuje, czego moglibyśmy chcieć.

To jest chyba też nasza potrzeba przynależ-
ności do jakiejś grupy.
Również. Zwłaszcza jeżeli w tej grupie widzimy 
podziw czy zachwyt nad rzeczami, które posia-
damy my czy ktoś inny. Weźmy przykład tak 
zwanych „salonów”. To, jak ktoś jest ubrany, jaki 
ma zegarek, itd. jest przedmiotem pilnych obser-
wacji. Nie wypada się pokazać w „byle czym”! 
Czy to nie jest tragikomiczne, że myślimy, że na-
sze szczęście zależeć będzie od czegoś takiego?

Pragniemy szczęścia, 
a chwytamy tylko 

przyjemności
O tym, czym jest szczęście, dlaczego przyjemności mylimy ze 

szczęściem, kto jest najszczęśliwszym narodem na świecie i czy geny 
mają wpływ na nasze samopoczucie. Z Katarzyną de Lazari-Radek, 

łódzką etyczką i filozofką, rozmawia Kasia Malinowska.
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Jak nasze nastawienie do świata wpływa 
na odczuwanie szczęścia? Czy my możemy 
nauczyć się bycia szczęśliwymi?
Mamy wpływ na nasze szczęście i możemy się 
nauczyć bycia zadowolonym z życia, ale też 
warto wiedzieć, że część naszego dobrego sa-
mopoczucia na co dzień zależy po prostu od na-
szych genów, od tego jak rozwinięta jest nasza 
kora mózgowa. Taka prosta rzecz jak istniejący 
potoczny podział ludzi na optymistów i pesy-
mistów. Cechy tego typu dane są nam od uro-
dzenia. Ci, którzy mają dzieci wiedzą, że choć 
wychowywane w tej samej rodzinie są różne: 
odbierają inaczej świat, w inny sposób są do 
niego nastawione, mają różny poziom oczeki-
wań, ale również lęków. Najprawdopodobniej 
dostajemy od „natury” pewne bazowe wyposa-
żenie, z którym dalej możemy coś zrobić sami. 
Dlatego nie powinnyśmy mówić: „Panie Boże, 
jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz”. Mo-
żemy i powinniśmy podejmować wysiłki, aby 
nasze szczęście zwiększać. To z kolei wyma-
ga treningu, racjonalnego myślenia i wysiłku. 
Martwi mnie, jak często jesteśmy nieracjonalni 
i działamy wbrew własnemu szczęściu. Mogła-
bym sama powiedzieć jak to wygląda…

Mam wrażenie, że często pragniemy rzeczy, 
które w efekcie końcowym wcale nie przy-
noszą nam szczęścia, nie czynią nas szczęśli-
wymi. Skąd się bierze w nas ten rozdźwięk 
pomiędzy naszymi pragnieniami, a odczuwa-
niem szczęścia? Jak mogłabyś to wytłuma-
czyć, że to czego pragniemy niekoniecznie 
przynosi nam szczęście?

To jest bardzo dobra uwaga. Myślę, że to jest 
clue naszego nieszczęścia. Otóż my często my-
limy szczęście z zaspokajaniem wszystkich 
naszych pragnień, podczas gdy wiele z nich 
podyktowanych jest ulotnymi, krótkotrwałymi 
emocjami, nieistotnymi na dłuższą metę. Te 
emocje mijają i okazuje się, że zostaliśmy nie 
z tym, co naprawdę ważne, lecz z jakąś stertą 
rzeczy, bez których moglibyśmy się spokojnie 
obyć. Badania nad satysfakcjonującym życiem 
prowadzone są od dziesiątków lat i my napraw-
dę już wiemy, co czyni nas istotami spełniony-
mi i trwale zadowolonymi. Wiemy, ale brak 
nam motywacji do wdrożenia wiedzy w życie. 
Taka prosta rzecz jak uprawianie sportu. Jest 
to jeden z moich ulubionych przykładów. Upra-
wianie sportu, wiadomo, poprawia naszą kon-
dycję psychiczną, sprawia, że inaczej na siebie 
patrzymy, jesteśmy bardziej pewni siebie, spo-
kojni, otwarci na innych, skorzy do podejmo-
wania wyzwań, itd. Jednym słowem fenomen 
Chodakowskiej. W teorii wygląda to prosto, ale 
ciężko nam czasami powziąć ten wysiłek i ru-
szyć do ćwiczeń.

Ale czy ja w takim razie dobrze rozumiem, że 
podążanie za pragnieniami, które nie przyno-
szą nam w efekcie szczęścia, wynika w ja-
kimś stopniu z nieznajomości nas samych?
Powiedziałabym raczej, że z lenistwa! Wiem, 
że powinnam codzienne ćwiczyć, nie pić kawy 
i nie objadać się słodyczami, aktywnie spędzać 
czas z moimi dziećmi zamiast gapić się z nimi 
w telewizor. Wiem, że powinnam, ale to często 
wymaga wysiłku i dyscypliny. Znam siebie na 
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tyle, że już wiem, że kolejna torebka, choć jej 
bardzo chcę, przyniesie mi szczęście tak mniej 
więcej na tydzień. Później będę żałować, że zno-
wu wydałam pieniądze, a o torebce zapomnę. Ja 
siebie znam, ale mam czasem słabą wolę. Często 
interesuje nas zadowolenie w danym momen-
cie, podczas gdy powinnyśmy budować szczę-
ście na całe życie.

Czy dzisiejsza cywilizacja, która bombarduje 
nas tak dużą ilością możliwości oraz scena-
riuszy na życie pomaga nam w odnajdywaniu 
szczęścia czy wręcz przeciwnie, utrudnia nam 
bycie szczęśliwym?
Nie sądzę, żebyśmy mogli udzielić łatwej odpo-
wiedzi. Zobacz, jak łatwo nam w tej chwili po-
dróżować, zwiedzać świat i jak wielką przyjem-
ność nam to przynosi. Jesteśmy w dużo lepszej 
sytuacji, niż moja 94-letnia babcia, która świata 
nie zwiedziła. Ona jest tym zafascynowana, że 
ja mogę gdzieś pojechać, coś zobaczyć, spotkać 
innych ludzi. Świat, w którym żyjemy daje mi 
takie możliwości! Weźmy zdobywanie wiedzy. 
Pamiętam jak pracował mój tata nad swoimi 
książkami, jak musiał jeździć do bibliotek, zbie-
rać fiszki itd. Ja po prostu włączam komputer, 
wrzucam hasło i mam wszystko od razu. To mi 
nie tylko ułatwia życie, ale sprawia, że moja 
praca jest przyjemniejsza, bo mogę się jej w peł-
ni oddać. Z drugiej strony, w Twoim pytaniu po-
brzmiewa problem, o którym już mówiłyśmy. 
Jest taka nadprodukcja wszystkiego. Do tego 
wmawia się nam, że potrzebujemy tych wszyst-
kich rzeczy, że nasze życie będzie bez nich uboż-
sze. Ale czy trzydzieści lat temu nie było pokus? 
W latach dziewięćdziesiątych był ułamek rze-
czy, których możemy chcieć teraz, ale wówczas 
też czegoś pragnęłam i byłam „nieszczęśliwa”, 
gdy nie mogłam tego czegoś zdobyć. Pamiętam 
jak chciałam pierwszą parę Levi’sów. Nasze 
dzieci tęsknią lub chcą innych rzeczy. Pewne już 
mają, ale to nie oznacza, że są znudzone życiem. 
Mam nadzieję, że nie są! Pragną innych rzeczy, 
które mogą mieć. Chcą jeździć konno, albo chcą 
pojechać na narty, zobaczyć świat. Te pragnie-
nia nie są zupełnie zniwelowane tylko są inne.

Według wielu badań i rankingów, które doty-
czą krajów, w których żyją najszczęśliwsi lu-
dzie od lat niezmiennie prowadzą Duńczycy. 
Na czym polega ich sekret i czego my Polacy 
moglibyśmy się od nich nauczyć?
Kupiłam sobie tę książkę o „hygge” (od red.: 
duński sposób na szczęście). Muszę powiedzieć, 
że nie bardzo rozumiem jej fenomen i entu-
zjastyczne przyjęcie. Oprócz namawiania do 
palenia świeczek, używania ciepłego kocyka 

i czytania książeczek nie ma w niej wiele wię-
cej (śmiech). A szkoda. W ramach anegdoty. By-
łam w Danii w czerwcu i pytałam Duńczyków, 
tamtejszych profesorów jak to jest, że są oni 
najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Śmiali się 
z tego i powiedzieli, że to chyba dlatego, że tyle 
piją alkoholu. Sprawdziłam – nie są w czołówce 
europejskiej, więc musi istnieć jakiś inny po-
wód. Duńczycy prowadzą w „World Happiness 
Report”, rankingu prowadzonym między in-
nymi przez Jeffreya Sachsa. Raport ten spraw-
dza czynniki uznawane za „szczęściogenne” – 
przewidywaną długość życia, poziom korupcji 
w państwie, produkt krajowy brutto, wsparcie 
państwa, ale również to, jak mocno my obywa-
tele wspieramy się, pomagamy innym. Dania 
wypada bardzo dobrze we wszystkich tych 
elementach. Właśnie ukazał się raport za 2017 
rok. W tym roku nie prowadzi już Dania, a Nor-
wegowie. Ciekawe, jaką książkę teraz będziemy 
czytać! Jak jest szczęście po norwesku?

A my Polacy jesteśmy szczęśliwym narodem? 
Jak wypadamy na tle innych krajów?
My jesteśmy od lat mniej więcej w jednej trze-
ciej puli. W 2013 byliśmy na 51 miejscu z 156 
państw, w tym roku jest lepiej, zajmujemy 46 
miejsce. Jesteśmy za Kostaryką, która zajmuje 
12 pozycję, Brazylią, jest na 22, czy Czechami, 
na 23, ale przed Rosją, na 49, i Japonią, na 51. 
Być może wzrost w ostatnich latach ma związek 
ze zwiększeniem pomocy państwa w postaci 
500+, czy poczucia bezpieczeństwa, po odmo-
wie przyjęcia uchodźców. I mówię to, chociaż 
polityka naszego rządu dotycząca uchodźców 
bardzo mi się nie podoba.

Bardzo często mylimy szczęście z przyjemno-
ścią. Jak to odróżnić?
Szczęście jest pewnym subiektywnym poczu-
ciem zadowolenia z życia jako całości, przyjem-
ność jest uczuciem chwilowym, które mija. Jak-
bym Cię zapytała, czy jesteś szczęśliwa w życiu, 
tak ogólnie ...

Jestem.
A jakbym Cię zapytała, czy teraz w tej chwili od-
czuwasz przyjemność?

Również.
No tak, bo jest nam miło, pijemy kawę, jemy 
Twoje pyszne ciasto i rozmawiamy o szczęściu. 
Ale to są dwa różne pytania, prawda? I nie-
jednokrotnie mamy na nie różne odpowiedzi. 
Dajmy na to, siedzę u dentysty, czy odczuwam 
przyjemność? Jasne, że nie! Ale jakbyś mnie 
zapytała czy jestem ogólnie szczęśliwa, to bym 
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przytaknęła. To co mi się przydarza w danym 
momencie nie jest czymś, co wpływała na moją 
ocenę życia jako całości.

Czyli jeśli dobrze rozumiem, można odczu-
wać szczęście nie odczuwając w danej chwili 
przyjemności, a w drugą stronę to też działa?
Tak. Seksoholicy są dobrym przykładem, w ogó-
le wszyscy uzależnieni. Ludzie z uzależnienia-
mi odczuwają przyjemność w danym momen-
cie, ale są często głęboko nieszczęśliwi. Nie jest 
to znowu takie trudne do wytłumaczenia. Nasz 
mózg uzależnia się w zasadzie od wszystkiego, 
nie tylko od alkoholu, seksu czy czekolady. Za-
pamiętuje, co nam sprawia przyjemność i jeżeli 
powtarzamy to często, przyzwyczaja się i prze-
staje „cieszyć” się z innych rzeczy. Ładnie to 
widać na przykładzie osób, które uprawiają tak 
zwane sporty ekstremalne. Wydawałoby się, że 
ten wyrzut adrenaliny, choćby przy skokach ze 
spadochronem, jest nieprawdopodobny i powi-
nien im starczać. A tu się okazuje, że jest wła-
śnie tak silny, że mózg już niczego więcej nie 
chce, tylko skakać i skakać. Dobrze byłoby dbać 
o to, by dostarczać naszej głowie różnych przy-
jemności i nie uzależniać jej od jednego źródła. 
Czasem należy w zasadzie refleksyjnie podjąć 
wysiłek i zmusić się do różnego działania.

A jaką rolę w odczuwaniu szczęścia odgry-
wają tak zwane przyjemności dnia codzien-
nego?
Co ciekawe, nie ma jednoznacznych badań na-
ukowych, które wskazywałyby odpowiedź na 
Twoje pytanie. Nawet neurobiolodzy, którzy 
zajmują się szczęściem i przyjemnością nie do-
szli do żadnych konkluzji naukowych, gdy cho-
dzi o relację między doznawaniem, jak to ujęłaś 
„przyjemności dnia codziennego”, a oceną naszej 
szczęśliwości. Myślę jednak, że każdy może z wła-

snego doświadczenia poczynić pewne obserwa-
cje. Jakaś korelacja jest. Co więcej, myślę, że ona 
jest tym większa, im więcej na temat przyjemno-
ści myślimy. To znaczy, jeżeli dokonuję pewne-
go spostrzeżenia, takiej wręcz autorefleksji, że 
w tej chwili to, co robimy – siedzimy sobie przy 
dobrym cieście i kawie i rozmawiamy o fajnych 
rzeczach – jest autentycznie przyjemne, to ja bę-
dąc tego świadoma zapamiętam, że to był fajny 
dzień. Jeżeli o tym nie będę myśleć, nie uświado-
mię sobie tego, możliwe, że o tym zapomnę i to 
przepadnie. Natomiast jeżeli uświadomimy so-
bie ile dobrych rzeczy spotyka nas w ciągu dnia 
myślę, że będziemy tym szczęśliwsi. I dlatego na 
przykład tak ważna jest wdzięczność.

Domyślam się, że nie ma jednej uniwersalnej 
recepty na szczęście, ale gdybyś mogła podać 
kilka prostych zasad, które mogą nas do tego 
szczęścia przybliżyć, to co by to było?
Po pierwsze, dbanie o dobre relacje z bliski-
mi: rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Jesteśmy 
istotami społecznymi i potrzebujemy siebie 
nawzajem. Po drugie, dbanie o zdrowie, zatem 
uprawianie sportu. W końcu, czynienie naszego 
życia celowym. Sąsiad zapytał mnie kiedyś, jaki 
jest cel naszego życia. Jesteśmy istotami, które 
mają potrzebę nadania sensu naszemu życiu. 
Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na to py-
tanie, ale mam wrażenie, że odpowiedź często 
związana jest z uczynieniem świata w jakimś 
wymiarze lepszym. Mamy dużą potrzebę czucia 
się przydatnymi. Gdy widzimy sens i potrzebę, 
chętnie pomagamy innym. A chętnie dlatego, że 
sprawia nam to przyjemność.

Czyli relacje, dbanie o zdrowie i robienie cze-
goś dla innych, nie tylko dla siebie. Bardzo ci 
dziękuję.
Bardzo się cieszę.

Katarzyna  
de Lazari-Radek

Etyczka i filozofka z Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu 
Łódzkiego. Pracuje właśnie 
nad dwiema monografiami: 
w języku polskim – „Godny 
pożądania stan świadomości”, 
oraz w języku angielskim – 
„Pleasure”. Otrzymała z Yale 
University roczny grant naukowy 
na badania nad szczęściem.
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LIFE IN. Łódzkie: Skąd pomysł na udział w programie 
#Supermodelka Plus Size? Czy już wcześniej miała 
Pani do czynienia z modelingiem?
Joanna Cesarz: Od dwóch lat jestem modelką plus size 
i bardzo chcę się w tym kierunku rozwijać. Od pewnego 
czasu śledziłam losy bohaterek niemieckiej edycji pro-
gramu i nawet postanowiłam, że zgłoszę się do drugiej 
edycji, bo nie wierzyłam, że w Polsce kiedykolwiek po-
wstanie taki program. Aż pewnego dnia zobaczyłam w in-
ternecie zaproszenie na casting do produkcji #Supermo-
delka Plus Size, realizowanej przez Polsat. Nie wahałam 
się ani chwili.

Co Pani dał udział w tym programie?
Zbudował moją pewność siebie, w wymiarze intymności, 
takiego odarcia z szat i makijażu. Po programie spojrza-
łam na siebie łaskawszym okiem i pomyślałam: kurczę 
Asia, piękna z ciebie kobieta. I tego życzę każdej z nas.

A pierwsza myśl po ogłoszeniu wyników?
Szczerze mówiąc, dopiero kilka dni po programie zaczę-
ło do mnie docierać, że wygrałam. Podczas finału byłam 
w takim szoku, że nawet nie wiem, co wtedy myślałam. To 
były ogromne emocje.

A teraz, już tak na chłodno, jak widzi Pani swoją przy-
szłość w modelingu? Zrezygnuje Pani ze studiów, czy 
jakoś to połączy?
Na razie nie ma takiej potrzeby. Do tej pory udawało mi 
się łączyć pracę modelki z nauką na studiach psycholo-
gicznych. Jeśli okaże się, że pojawią się naprawdę świet-
ne zlecenia międzynarodowe, to jestem w stanie ustalić 
z moimi wykładowcami terminy zaliczeń, zawsze mogę 
też przejść na indywidualny tok studiów.

A może się tak zdarzyć, że porzuci Pani jednak studia?
Nie biorę w ogóle pod uwagę takiej opcji. Przecież całe 
życie nie będę pracowała jako modelka. Swoją przyszłość 
wiążę raczej z psychologią, w przyszłości chcę zostać sek-
suologiem.

Chcę pokazać kobietom, 
jak zaakceptować siebie

Wie, czego chce w życiu, zostanie damskim odpowiednikiem Lwa 
Starowicza. Kocha swoje krągłości i chce pomóc budować pewność 
siebie kobietom, takim jak ona. Rusza z videoblogem. Rozmawiamy 

z Joanną Cesarz, która zdobyła tytuł pierwszej supermodelki plus size.
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O show i nagrodach
#Supermodelka Plus Size to pierwsze tego typu show w polskiej telewizji. Program, który oglądać można było w Polsacie miał zmienić 
stereotypy i pokazać, że prawdziwe piękno nie zależy od rozmiaru, że rozmiar 42 i większy może być bardzo atrakcyjny. Zwyciężczynią 
programu została Joanna Cesarz. Otrzymała nagrodę główną, czyli 50 tysięcy złotych. Pojawi się też na okładce magazynu „Claudia” 
i wystąpi w pokazie Ewy Minge w Paryżu lub Mediolanie. Także ona spodobała się najbardziej Izabeli Sakutovej – ekspertce brafittingu 
marki Panache. Wystąpi w kampanii I am more than a size, promującej pozytywny wizerunek kobiecego ciała, która w przyszłym roku 
pojawi się aż w 56 krajach.

Pomyślałam: 
kurczę Asia, 

piękna 
z ciebie 
kobieta. 

I tego życzę 
każdej z nas.
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Dlaczego właśnie seksuologiem?
Irytuje mnie to, że seks wciąż jest te-
matem tabu w naszym społeczeństwie. 
Ludzie udają, że seksu nie uprawia-
ją albo, że nie mają z nim problemu. 
Wychowywałam się na podwórku ze 
starszymi kolegami i oni zawsze bez-
problemowo rozmawiali o seksie. To 
mnie otworzyło na ten temat do tego 
stopnia, że edukowałam moje koleżan-
ki z podstawówki. Chcę być terapeutą 
i pomagać innym. Moja mama jest pe-
dagogiem i jej doświadczenie pomo-
gło mi na wielu etapach mojego życia 
w relacjach z rówieśnikami. Zawsze 
chciałam też być oparciem dla moich 
dzieci.

Ale Pani jeszcze ich nie ma?
Nie, nie mam. I na razie nie planuję.

Jest za to Pani w szczęśliwym związ-
ku od paru lat?
Tak, od czterech lat, w bardzo dojrza-
łym związku.

Ponoć partner gubi się na tych 
salonach, na których Pani teraz 
zagościła.
On się nie gubi, daje mi po prostu wol-
ną rękę. On nie potrzebuje żyć w blasku fleszy, a wie, że 
ja to lubię.

Czy teraz Pani życie koncentruje się bardziej wkoło War-
szawy, czy jednak nadal częściej bywa Pani w Łodzi?
Uczę się i mieszkam w Łodzi. Tak jak wspominałam stu-
dia są dla mnie bardzo ważne i nie zamierzam ich rzucać. 
Na razie nie wyprowadzam się do Warszawy, nie mam 
jeszcze tylu zobowiązań.

A co Pani lubi w Łodzi?
Jestem rodowitą łodzianką i kocham Łódź. Dużo osób 
mówi, że Łódź jest brzydka, a ja uważam, że jest super. 
Jedyne, co mi przeszkadza to to, że jest za mało liberal-
na. O ile w Warszawie, czy Krakowie ubrałabym się we 
wszystko co mi się podoba, tak w Łodzi wybieram kre-
acje bardziej stonowane, środowisko mamy tutaj takie 
bardziej konserwatywne. A poza tym Łódź jest naprawdę 
piękna, bardzo się rozwija, robi się trochę warszawska.

Czy ma Pani teraz jakieś obowiązki wynikające 
z udziału w programie i zdobytego tytułu?
Nie mam już żadnych zobowiązań, za wyjątkiem kontrak-
tu podpisanego z agencją modelek. Mój wizerunek też już 
mogłam zmienić, więc przyciemniłam i wydłużyłam wło-
sy i teraz naprawdę czuję się świetnie. Zawsze marzyłam 
o długich włosach i wreszcie je mam.

A show-biznes wciągnął już Panią?
Jeszcze nie, ale chcę uczestniczyć 
w różnych eventach. Oczywiście nie za 
wszelką cenę, żeby się tylko pokazać. 
Z bywania trzeba czerpać przyjem-
ność. Zamierzam też prowadzić vide-
obloga, nie ma żadnej polskiej vlogerki 
plus size. Chcę pokazać kobietom, jak 
zaakceptować siebie, jak się ubrać, by 
maskować pewne niedoskonałości, jak 
się malować, czesać.

Kiedy startuje videoblog?
Mam nadzieję, że już wkrótce. Pierw-
szy będzie tutorial makijażowi. Jest 
tylko jeden mały problem, nie mam 
profesjonalnego sprzętu, a filmików 
z telefonu nie chcę nagrywać. Jak już 
się za coś zabieram, to musi być to zro-
bione profesjonalnie.

Czyli już wiem, na co przeznaczy 
Pani część wygranej z programu, 
która wyniosła 50 tysięcy złotych.
Myślę, że kupię za nią ten sprzęt. Po-
zostałą kwotę schowam na gorsze cza-
sy (śmiech). Mam też już trochę swo-
ich oszczędności, więc może kupimy 
z partnerem mieszkanie w przyszłym 
roku, albo po prostu przeznaczę pie-

niądze na dalszy rozwój, kursy, studia podyplomowe, 
w moim zawodzie to bardzo ważne.

Porównywano Panią w programie do Moniki Bellucci. 
Co w niej najbardziej fascynuje?
Dla mnie to ikona kina, kobiecości, seksapilu, piękna. Jeśli 
ktoś uważa, że jestem w jakimkolwiek stopniu do niej po-
dobna, to cudownie, bo ja się inspiruje takimi kobietami.

Ikona stylu wśród zagranicznych gwiazd i modelek?
Uwielbiam Beyonce, Kim Kardashian czy Jennifer Lopez. 
Mam też jedną ulubioną modelkę plus size Latecię Tho-
mas. To przepiękna brunetka z ognistymi oczami, która 
kocha swoje ciało i pokazuje to, gdzie tylko może. Ma tyle 
pozytywnej energii, świetny styl, idealnie się maluje i na 
dodatek mamy te same wymiary.

Dokąd Pani zmierza?
Po pierwsze chcę być damskim odpowiednikiem Lwa 
Starowicza. Po drugie chcę być influencerką i pokazywać 
kobietom, że warto kochać siebie i że nikt nie ma prawa 
oceniać nas na podstawie tego jak wyglądamy, że nie 
warto przejmować się zawistnymi opiniami innych ludzi. 
Trzeba być pewnym siebie i kochać siebie, takimi jakimi 
jesteśmy.

l Rozmawiała: Beata Sakowska
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Potrzebujesz modnych, kolorowych i stylowych ubrań 
w większych rozmiarach? Chcesz poczuć się atrakcyjna, 
podkreślić swoje atuty, wyjść nieco z cienia. W takim ra-
zie „Inna Ty” to coś dla Ciebie.

„Inna Ty”, to młoda łódzka firma działająca na rynku 
modowym, której ubrania zna coraz więcej kobiet z róż-
nych stron Polski. – Zawsze chciałam się ubierać ładnie 
i stylowo, ale kobietom w rozmiarze plus size trudno 
znaleźć takie ciuchy, które nie przypominałyby worków 
pokutnych – opowiada Joanna Jakubowska-Łukaszuk, 
właścicielka firmy i projektantka ubrań. – Postanowiłam 
pokazać, że piękno nie jest zarezerwowane wyłącznie dla 
szczupłych, że niezależnie od rozmiaru można ubierać 
się modnie i kolorowo.

Projektowaniem ubrań dla młodych, aktywnych kobiet 
w rozmiarze 42+ zajmuje się sama właścicielka, a inspiru-
ją ją ich marzenia o tym, co chciałby na siebie włożyć. – Te 
wskazówki są dla mnie nieocenione. Każda z nas jest inna, 
każda ma inną sylwetkę i budowę ciała. Dzięki odpowied-
nio dobranym krojom, fasonom i kolorom jesteśmy w stanie 
ubrać każdą kobietę – mówi Joanna Jakubowska-Łukaszuk.

Kobiety o pełniejszych kształtach nie chcą już nosić 
bezbarwnych, za dużych ubrań. Chcą się wyróżnić z tłu-
mu. I właśnie „Inna Ty” pozwala im realizować te ocze-

kiwania. Udaje się to dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
całego zespołu firmy oraz współpracy z profesjonalnymi 
konstruktorkami odzieży.

Największą satysfakcję Joanna Jakubowska-Łukaszuk 
ma wtedy, gdy dostrzega uśmiech na twarzach kobiet za-
kładających zaprojektowane przez nią stylizacje. – Pro-
jektując ubrania dla kobiet plus size trzeba zwracać uwa-
gę na wiele elementów – tłumaczy pani Joanna. – Materiał 
nie może być zbyt prześwitujący, jasny lub cienki. Żeby 
zatuszować mankamenty sylwetki, na gładkiej sukience 
muszą pojawić się sprytne zaszewki, kieszonki i inne dro-
biazgi. Z kolei w przypadku wzorzystych tkanin, trzeba 
brać pod uwagę wielkość wzoru – na dużej sylwetce mały 
powtarzający się wzór nie wygląda korzystnie. Poza tym 
nie da się stworzyć takiej sukienki, która będzie leżała 
dobrze na każdej kobiecie. Jedna ma większy biust, inna 
pupę, a kolejna wystający brzuszek lub szerokie ramiona.

„Inna Ty”, to nie tylko marka odzieżowa, to styl ży-
cia! Firmie udaje się łączyć ze sobą zamiłowanie do mody 
i piękna zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. 
„Inna Ty” stawia na rozwój osobisty i aktywizację kobiet 
plus size, pomaga odkryć im wewnętrzne piękno i, jak 
mówi właścicielka, jest iskrą, która rozpala w kobietach 
ogień i seksapil.

 Z nami jesteś piękna 
niezależnie od rozmiaru

Showroom Inna Ty 
al. Piłsudskiego 25, 90-307 Łódź
tel. 727 922 766 
sklep internetowy: inna-ty.pl 
www.facebook.com/innatypl/



30

T
Teatr… widownia… 15 minut do roz-
poczęcia przedstawienia… siedzę 
w najdalszym rzędzie, wciśnięta 
w swój fotel i obserwuję. Czekam i wy-
patruję jak głodna lwica swojej ofiary. 
Z tą tylko różnicą, że moim obiektem 
pożądania nie zaspokoję fizycznego 
głodu. Pragnę zachwycić się tą jed-
ną Kobietą, bo to jej tutaj szukam… 
A dokładnie wśród osób wchodzących 
na widownię chcę odnaleźć Niezna-
jomą, która zachwyci mnie swoim 
wizerunkiem – kreacją, butami, fry-
zurą, makijażem, detalem, sposo-
bem poruszania się, czy też gestem. 
Wzrok się wyostrza… napięcie ro-
śnie… widownia z minuty na minutę 
zaczyna przypominać ul z pszczoła-
mi… takie podobne do siebie, według 
schematu… wyobraźnia zamienia ory-
ginalny obraz w malutkie owady.

W myślach biegnę ku jednemu 
z moich ulubionych pisarzy, satyry-
ków. Mark Twain powiedział: „To 
szata zdobi człowieka, ludzie nadzy mają małe albo 
wręcz żadne wpływy w społeczeństwie”. Ludzie nadzy 
w tym konkretnym przypadku, to dla mnie Kobiety nija-
kie, szare, niewidzialne na zewnątrz.

Dziesięć minut do rozpoczęcia przedstawienia, 
a ja pojawiające się Nieznajome zaczynam grupować. 
I mam tutaj dwie skrajności – jedna grupa pogalopowa-
ła za obowiązującymi trendami w modzie, druga – od 
lat tkwi w swojej strefie komfortu, z zachowaniem tego, 
co bezpieczne i znane. Dlaczego tak bardzo nie dbamy 
o swój wizerunek, który powinien odzwiercie-
dlać nasze wnętrze? Czego się boimy? Radząc sobie 
z trudnościami dnia codziennego, godząc pracę zawo-
dową z zajęciami domowymi, poświęcając czas dla naj-
bliższych, przestajemy słuchać siebie. Tylko, czy przez to 
zdajemy sobie sprawę ile tracimy? Czemu nie potrafimy 
wyłączyć wewnętrznego cenzora, że czegoś nam nie wy-
pada, nie przystoi, nie należy?

Pracuję z kobietami od wielu lat i bardzo często spo-
tykam się z brakiem umiejętności spojrzenia na siebie 

w sposób pozytywny. Sypiemy jak 
z rękawa przykładami tego co w nas 
złe, niedoskonałe, naganne, niewła-
ściwe. A kiedy proszę o pozytywy 
z trudem dochodzimy do dziesięciu 
punktów. To ma bezpośredni wpływ 
na nasz wizerunek, bo do momentu, 
aż nie zaakceptujemy i nie pokocha-
my siebie ani nie wyłuskamy swoich 
plusów nie ruszymy z miejsca. Do 
chwili, aż nasz wewnętrzny cenzor 
będzie aktywny, nie spróbujemy cze-
goś nowego, szalonego, innego. Bo 
należy pamiętać, że trendy nie po-
kazują naszej wyjątkowości, tylko 
sprowadzają nas do takiej kolonii 
pszczół, a z kolei niezmienność przez 
lata nie może się sprawdzić, gdyż 
upływający czas nie jest dla nas obo-
jętny. Zauważa nas i dotyka. I to nie 
jest nic złego, trzeba tylko to docenić 
i zaakceptować. Zmieniamy się, zmie-
nia się nasza sylwetka, upodobania, 
predyspozycje. Dlatego nasza garde-

roba, nasz makijaż, nasza fryzura, nasz sposób postrze-
gania też powinny ewoluować.

W wyrażaniu siebie poprzez wizerunek każdą 
z nas powinna obowiązywać zasada, iż mój styl no-
szenia zaczyna się od mojego wnętrza, mojego cha-
rakteru, mojego często skrywanego przed światem 
JA. Stańmy boso na zimnej ziemi, może już obsypanej 
śniegiem i poczujmy jak od stóp wędruje ku górze siła 
tkwiąca w nas, pozytywna energia, otwartość. Zaczerp-
nijmy głęboko powietrza, poczujmy siebie całą sobą 
i zacznijmy wyrażać siebie wizerunkiem. Niech to będzie 
autentyczne, grzeczne lub niepokorne, szalone lub ułożo-
ne, ale zgodne z naszym DNA.

…za minutę rozpoczynamy przedstawienie i jest, 
ta długo wyczekiwana. Sunie majestatycznie z wysoko 
podniesioną głową, wyprostowana, dojrzała, z lekkim 
uśmiechem na twarzy… ja już wiem, że tego wieczoru 
czekałam na nią. Ma swój styl w każdym detalu, wy-
różnia się z tłumu, jest szczęśliwa, jest magiczna, jest 
sobą….

Wyraź siebie 
wizerunkiem

Adriana Jabłońska 
Mentor, trener, coach, menedżer – praktyk, pasjonat tańca i radości życia, ale przede wszystkim Kobieta.

moda
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Limitowane projekty, duża przestrzeń na in-
terpretację, swoboda dopasowania ubioru, 
kompatybilność oraz równowaga kolekcji – 
to dla projektantów marki TUNDRA zasady 
mające za zadanie wyróżnić kobietę i przede 
wszystkim podkreślić jej indywidualny styl.

TUNDRA pielęgnuje ponadczasowość swoich 
projektów, powstających dzięki reinterpretacji 
trendów minimalistycznych, poprzez nadanie im 
nowego światła wpasowanego w filozofię „ urban 
fashion” – segmentu mody, który kultywuje.

Marka zaprezentowała się w Łódzkiem pod-
czas pokazów mody na Fashion Week w Łodzi 
w roku 2015. I od tego czasu wzbudza ogromne 
zainteresowanie mieszkanek naszego miasta. 
Od kwietnia 2017 roku na dobre zagościła w Ło-
dzi, otwierając salon przy al. Politechniki 22/24 
– T POINT Concept Store marki TUNDRA.

– Ta nowa przestrzeń powstała z myślą 
o Kobietach, które w gonitwie dnia codzienne-
go potrzebują miejsca, aby móc zwolnić i wsłu-
chać się w siebie. To tutaj odbywają się eventy 
z projektantami marki TUNDRA oraz cykliczne 
czwartkowe spotkania wieczorową porą tylko 

dla Kobiet – opowiada Adriana Jabłońska, Store 
Manager Salonu. – W kameralnej atmosferze, 
przy blasku świec, nastrojowej muzyce, unoszą-
cym się aromacie parzonej kawy i ciasta, roz-
mawiamy o rzeczach ważnych i mniej ważnych 
oraz odkrywamy w sobie własny styl. W oparciu 
o Styl Coaching poszukujemy tego jednego deta-
lu, który może zmienić całą stylizację, właściwy 
sposób noszenia, odpowiednią kolorystykę… 
Na spotkania zapraszani są goście specjalni – 
Kobiety, które pragną podzielić się swoją pasją, 
wiedzą tajemną lub chcą opowiedzieć o swojej 
historii. Może Twoja historia zainspiruje inne 
Kobiety, a Ty docenisz nietuzinkowy styl projek-
tantów marki TUNDRA.

Na spotkania wieczorową porą z marką 
TUNDRA zapraszamy w każdy pierwszy czwar-
tek miesiąca. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od 
wtorku do piątku w godzinach 12:00 – 19:00, 
w sobotę 11:00 – 15:00. Parking strzeżony przed 
samym lokalem, bez opłat dla Klientek salonu. 
Na indywidulane spotkania można umawiać się 
w innych dogodnych terminach pod nr telefonu 
+48 884 900 509.

Polska marka dla kobiet o ugruntowanej estetyce, 
ceniących sobie prostą formę, wrażliwość na jakość i detal.

T POINT Concept Store marki TUNDRA
Al. Politechniki 22/24
93-590 Łódź
https://web.facebook.com/tundratpointconceptstore/ 
https://www.instagram.com/tundra_t_point_concept_store/
http://tundrafashionlogic.pl/
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Proponowane przez polską markę BIALCON 
kolekcje są odpowiedzią na potrzeby kobiet ce-
niących klasyczną elegancję oraz proste, ale nie-
banalne fasony podkreślające atuty sylwetki. To 
niepowtarzalne wzornictwo, dbałość o detale 
oraz materiały najwyższej jakości.

– BIALCON oferuje swoim klientom stroje 
zarówno do biura, na spotkanie biznesowe, jak 
i bardziej casualowe. Są też oczywiście linie 
mniej formalne, sportowe, stworzone z myślą 
o kobietach aktywnych, dbających o kondycję fi-
zyczną. Dzięki różnorodności oferowanych mo-
deli, każda kobieta znajdzie sposób na stworze-
nie swojego indywidualnego stylu – podkreśla 
Anna Kowalczyk, właścicielka sklepu. – Warto 
zaznaczyć, że to ubrania szyte w Polsce w więk-
szości z polskich tkanin – dodaje.

BIALCON zyskał uznanie wśród kobiet, które 
od stroju oczekują wysokiej jakości, nienagan-
nej prezencji i poczucia komfortu. W ubraniach 
marki często widywane są gwiazdy telewizji, 
m.in. Anna Popek, Kinga Rusin, Dorota Wellman, 
Grażyna Wolszczak czy Monika Zamachowska.

W sklepie przy ul. Piotrkowskiej 173 znaj-
dziemy także odzież marki RABARBAR. To ko-

lekcja skierowana do osób, dla których moda 
stanowi wyzwanie i jest formą zabawy, ekspery-
mentowania z różnymi stylami i konwencjami. 
Cechami charakterystycznymi jest wzornictwo 
odwołujące się do polskiej kultury, zwłaszcza lu-
dowej oraz elementy rękodzieła.

– Oprócz wspomnianych już naszych sztan-
darowych dwóch marek, proponujemy także ko-
lekcje od ANATAKI, SALKO i REDI. Kolekcje pełne 
prostoty i elegancji, podkreślające wyjątkowość 
każdej kobiety i pozwalające kreować własny styl. 
Coś w sam raz dla pań poszukujących ubrań nie 
z „sieciówek”. Dopełnieniem do stroju są ofero-
wane przez nas dodatki, m.in. oryginalna biżute-
ria marki SEYES – mówi Anna Kowalczyk. – Salon 
BIALCON to nie tylko sklep, gdzie można kupić 
ubrania czy biżuterię, to miejsce stworzone spe-
cjalnie dla pań, by czuły się tu dobrze, swobodnie, 
by mogły przyjść napić się dobrej kawy, przejrzeć 
kobiecą prasę czy ciekawą książkę i przyjemnie 
spędzić czas. Serdecznie zapraszam od ponie-
działku do piątku w godz. 11.00 – 18.00 i w soboty 
w godz. 11.00 –15.00. Będzie mi niezmiernie miło, 
jeśli zechcą nas panie odwiedzić i dadzą poczęsto-
wać się kawą.

Z myślą o wyjątkowych 
kobietach

Poszukujecie eleganckiego stroju do biura, na spotkanie biznesowe, 
a może na nieco mniej zobowiązujące przyjęcie wśród przyjaciół. 
Zajrzyjcie do salonu BIALCON przy ul. Piotrkowskiej 173 w Łodzi, 

gdzie każda kobieta znajdzie sposób na stworzenie swojego 
indywidualnego stylu.



33www.lifein.pl

moda

ul. Piotrkowska 173, 90-451 Łódź, 
piotrkowska173@bialcon.pl

tel. 42 630 00 21
https://facebook.com/bialconlodz/
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W krajach o ciepłym klimacie noszenie bielizny nie było 
potrzebne więc nikt nie zawracał sobie tym głowy. Wy-
starczyły lekkie tuniki, uszyte z bawełny lub lnu. Pod 
spodem pozostawało się nagim. Tak było w starożytnym 
Egipcie, Grecji czy Rzymie. O ile panie zupełnie nie za-
wracały sobie głowy dolnymi częściami garderoby, o tyle 
biust wymagał czasem niewielkich zabiegów. Jednak wy-
starczyły do tego proste opaski podtrzymujące lub uciska-
jące piersi.

Biusty w górę, czyli gorsety i staniki
Z czasem tuniki zastąpiły koszule, spódnice z szelkami, 
a później lekkie sukienki. Jednak w dalszym ciągu pod spód 
nie było co włożyć. Dopiero mniej więcej w okolicach XVI 
wieku, we Francji pojawił się kaftan, usztywniony drutami 
lub fiszbinami, prekursor gorsetu. Zadanie miał proste – 
podtrzymywać i modelować biust. Bezpośrednio po tym 
wynalazku pojawił się klasyczny, sznurowany gorset, któ-
ry doskonale utrzymywał biust na wymaganej wysokości, 
a dodatkowo wyszczuplał talię. Całość uzupełniał zestaw 
podkładek i wyściółek, co miało poprawić komfort nosze-
nia tego wynalazku. Największym mankamentem gorsetu 
był jego ciężar (ważył 2-3 kilo) i to, że powodował nieustan-
ny ucisk klatki piersiowej. Gorset, jak żaden z elementów 
damskiej garderoby, wzbudzał wiele emocji i kontrowersji. 
Uważany był za symbol kobiecej seksualności, ale też znie-
wolenia. To właśnie ten element kobiecego ubioru stał się 
symbolem walki emancypantek o prawa kobiet.

Z gorsetów na krótki czas zrezygnowano za czasów 
Napoleona Bonaparte. Kobiety zaczęły się wówczas ubie-
rać w luźne suknie, przypominające starożytne tuniki, 
spinane tuż pod biustem specjalnym paskiem z materia-
łu. Po upadku Napoleona moda na gorsety wróciła i trwa-
ła do początków XX wieku, kiedy to angielskie sufrażystki 
uwolniły z nich kobiece ciała. Zupełnie odszedł on do la-
musa podczas I wojny światowej. Wiele kobiet musiało 
wówczas przejąć obowiązki walczących mężczyzn. Wte-
dy gorsety najpierw skrócono, a później całkowicie zastą-
piono biustonoszem.

Kiedy kurtyzany nosiły majtki
O ile z bielizną górnej części kobiecego ciała jakoś sobie 
radzono i wymyślano różne sposoby na podtrzymanie 

biustu i wyszczuplenie sylwetki, o tyle dolną częścią gar-
deroby, którą czasami pozwalano założyć kobiecie był 
jedynie pas cnoty. Przez wieki powszechnym pozostawał 
pogląd, że noszenie majtek jest nieobyczajne i cnotliwym 
kobietom nie przystoi. Calzoni, bo tak się nazywały lnia-
ne, aksamitne lub jedwabne majtki do kolan nosiły w cza-
sach średniowiecza tylko ówczesne kurtyzany. Miały one 
wzmagać męskie pożądanie. Majtki te zostały uznane za 
symbol rozpusty i zakazane. Próbowała to zmienić Kata-
rzyna Medycejska, żona króla Francji, jednocześnie miło-
śniczka polowań. Ciężko jej było jeździć konno wygodnie 
i bez skrępowania. Rozkazała zatem uszycie specjalnych 
pantalonów, które zakładała na siebie w czasie jazdy. Ka-
tarzyna rozkazała nosić je wszystkim kobietom na swoim 
dworze lecz zaraz po śmierci, wynalazek królowej stracił 
na popularności. Pantalony nosiły tylko panie wrażliwe na 
zimno, starsze i schorowane oraz służące w czasie mycia 
okien, by chronić się przed przeciągami.

Pantalony szyte były z muślinu, jedwabiu, aksamitu, 
satyny i kaszmiru. Przypominały kalesony z szerokimi 
nogawkami, sięgały do kostek i miały jeden cel – chronić 
kobiety przed zimnem. Z biegiem lat pantalony stawały 
się coraz popularniejsze, a ogromną zasługę w ich spopu-
laryzowaniu miał kankan. Tancerki w czasie występów 
podnosiły nogi tak wysoko, że uchwalono ustawę naka-
zującą obowiązek ich noszenia.

Wraz z upływem czasu, pantalony stawały się coraz 
krótsze, ale majtki, które można uznać za prototyp obec-
nych, pojawiły się dopiero w latach 30. ubiegłego wieku. 
Wtedy w codziennym życiu coraz większą rolę zaczął 
odgrywać sport. Bielizna musiała stać się prostsza i prak-
tyczna. Pojawiły się pierwsze majtki z gumką, a ich no-
szenie stało się sprawą oczywistą. Jednak dopiero lata 50. 
można uznać za przełomowe w bieliźniarskiej modzie. 
Właśnie wtedy firma Triumph zorganizowała pierwszy 
pokaz mody intymnej.

Dziś trudno sobie wyobrazić jaką ogromną przemianę 
w krótkim czasie przeszła damska bielizna. Majtki i biusto-
nosze są dziś dla ich użytkowniczek tak samo ważne, jak 
cała reszta. A specjaliści od mody intymnej dwoją się i troją 
wymyślając coraz to nowe modele majteczek i staniczków, 
które zasłaniają ale nie wszystko, odsłaniają ale tylko to co 
trzeba, bronią dostępu ale zazwyczaj ulegają.

Krótka historia  
damskiej bielizny

Bardotka, push-up, gorset, figi – do wyboru, do koloru, ale nie zawsze 
tak było. Z wyjątkiem figowego listka biblijnej Ewy, majtki i biustonosze, 

przypominające te współczesne, to kwestia ostatnich stu lat.
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Osiedle Sokołówka to sześć siedmiopiętrowych 
apartamentowców położonych na zachód od 
ulicy Zgierskiej w Łodzi, na Julianowie. SGI pro-
ponuje mieszkania w dwóch kameralnych apar-
tamentowcach, wieńczących kolejny, drugi etap 
budowy osiedla. Znajduje się w nich 85 aparta-
mentów 2, 3, 4 i 5 pokojowych o różnych me-
trażach: najmniejsze mają 43, zaś największe 
aż 160 m2. W podziemnej hali garażowej mieści 
się ponad 70 miejsc parkingowych wraz z bok-
sami dla rowerów. Dla bezpieczeństwa osiedle 
będzie ogrodzone i monitorowane, dodatkowo 
znajdzie się w nim także portiernia ochrony. 
Rodzice wraz z najmłodszymi mogą korzystać 
z placu zabaw na terenie osiedla.

Budynki nawiązują swą architekturą, ko-
lorystyką elewacji i wysokim standardem 
wykonania do całości osiedla. Ich prosty 
w formie, kaskadowy układ wpisuje się w na-
turalne ukształtowanie terenu, a bliskość zielo-
nych przestrzeni podkreśla wyjątkowy charak-
ter inwestycji.

Sokołówka to doskonała lokalizacja dla 
ludzi, którzy nie chcą rezygnować z życia 
w mieście, ale jednocześnie marzą o mieszka-
niu w cichej i spokojnej okolicy. Osiedle leży 
na uboczu, jest otoczone zielenią, kilka kro-
ków stąd znajduje się dolina rzeki Sokołówka 
wraz z malowniczym zbiornikiem wodnym. Po 
drugiej stronie ul. Zgierskiej położony jest zaś 
uroczy i rozległy Park Julianowski. Lokatorzy 
mogą więc codziennie korzystać z bliskości 
natury, ciszy oraz czystego powietrza. Jedno-
cześnie bez trudu i szybko dostaną się do cen-
trum Łodzi – dzieli je ledwie 10 minut krótkiej 
podróży.

Budowa zakończy się wraz z końcem 2017 
roku, termin oddania osiedla do użytku zapla-
nowano na marzec 2018 roku. W planach są ko-
lejne dwa etapy rozbudowy Osiedla Sokołówka.

Walory inwestycji można poznać odwiedza-
jąc stronę http://www.sgi.pl/mieszkania-lodz/ 
lub kontaktując się z biurem sprzedaży telefo-
nicznie: 661 911 917.

Osiedle Sokołówka: 
zielona oaza w Łodzi

Wbrew pozorom, w Łodzi można zamieszkać nad wodą, w cichej 
oazie zieleni, doskonale skomunikowanej z centrum miasta, w dodatku 

w komfortowych warunkach. Wszystkie te atuty posiada Osiedle 
Sokołówka, budowane przez SGI – jednego z największych 

i najbardziej doświadczonych deweloperów w kraju.
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Osiedla Sokołówka II 
ul. Św. Teresy
Biuro sprzedaży: 
ul. Tylna 4F, Łódź 
tel. 661 911 917
Godziny otwarcia: 
pon. – pt.: 9.00 – 18.00 
sobota: 10.00 – 15.00 
www.sgi.pl

Mieszkanie  
o powierzchni 74,37 m2
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LIFE IN. Łódzkie: Expo miało wypromować 
Łódź, a pieniądze z Expo pomóc miastu 
nadrobić zaległości infrastrukturalne, inwe-
stycyjne i społeczne. Niewiele zabrakło do 
sukcesu. Co teraz z planowanymi działania-
mi? Skąd pieniądze na Nowe Centrum Łodzi, 
S14, tunel łączący łódzkie dworce?
Hanna Zdanowska: Nie musimy się martwić 
o inwestycje planowane z budżetu Łodzi, one na 
pewno zostaną zrealizowane. Nowe Centrum 
Łodzi wybuduje nie miasto, lecz prywatni inwe-
storzy. Już dziś otworzyła się Nowa Fabryczna, 
lada moment pracę rozpocznie mBank, buduje 
się Brama Miasta, działa Planetarium, za chwi-
lę otworzymy Centrum Nauki i Techniki w EC1. 
Zaplanowaną sieć ulic będziemy realizować, bo 
przecież nie można dopuścić do tego, żeby Łódź 
się zakorkowała. Rewitalizacja Łodzi, to projekt, 
który był, jest i będzie realizowany, niezależnie 
od Expo.

Problemem mogą być inwestycje centralne, 
ale i w tym przypadku przyszłość widzę w po-
zytywnych barwach – oferty na budowę S14 zo-
stały otwarte i są to oferty na kwoty niższe, niż 
zabezpieczone w budżecie, poza tym niedawno 
podpisana została umowa na budowę tunelu. 
Można zatem przyjąć, że na obie inwestycje 
znajdą się pieniądze w budżecie centralnym. 
Skomplikować może się budowa parkingów 
„park and ride”. Być może będziemy musieli po-
czekać na nie trochę dłużej niż planowaliśmy, 
i nie chodzi o to, że zabraknie pieniędzy, bo 
to nie są drogie inwestycje. W tym przypadku 
idzie o tereny. Bez specustawy, która przyśpie-
szyłaby zmiany własnościowe, będziemy nego-
cjować zakup każdego metra kwadratowego. To 
znacznie wydłuży czas i może podnieść koszty 
tej inwestycji.

A jeżeli chodzi o promocję, to jestem pewna, 
że praca, którą wykonaliśmy przy okazji sta-

Oczarowani Łodzią
Łódź przyszłości? Będzie najfajniejszym miastem do życia w tej części 
Europy. Dobrze będą się w nim czuć i młodzi, i starsi. Będziemy jeszcze 

bardziej dumni z naszego miasta, a moją rolą jest, żebyśmy nie byli 
Łodzią rozczarowani, lecz oczarowani – mówi Hanna Zdanowska, 

prezydent Łodzi.
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rań o Expo zaprocentuje już niebawem. Chcąc 
wykorzystać aktywność, energię i potencjał ło-
dzian, zaczęliśmy prace nad nowym projektem. 
Nie mogę zbyt wiele zdradzić, więc powiem 
tylko, że z 56 państwami, które zagłosowały 
za Łodzią zbudowaliśmy fantastyczne relacje, 
które zamierzamy utrzymać w bliższej i dalszej 
przyszłości.

Łódź się zmienia, przyznają to nawet naj-
więksi malkontenci i krytycy. Te zmiany naj-
bardziej widać w inwestycjach. Ale stereoty-
py dotyczące Łodzi wciąż trzymają się mocno 
– miasto meneli, łódzkie niechlujstwo, łódzka 
mentalność piwożłopów… Co powinniśmy 
robić, żeby to zmienić?
Według mnie to jest ograniczony problem, któ-
ry sprowadza się do kilku haseł powtarzanych 
w przestrzeni publicznej przez tych, którym nie 
zależy na naszym mieście. Proszę sobie przypo-
mnieć te momenty, gdy Łodzi towarzyszył kon-
tekst dzieci w beczkach i łowców skór. Dziś nikt 
już o tym nie mówi i coraz mniej osób pamięta. 
Dzisiejsza Łódź, to miasto, do którego bardziej 
pasują takie słowa, jak młodość, uśmiech, otwar-
tość, potencjał, rozwój, nauka i wiele innych 
o pozytywnym wydźwięku. Jestem pewna, że za 
kilka lat o mieście meneli i podobnych sloganach 
nikt nie będzie pamiętał, a o Łodzi będzie się mó-
wiło, że jest miastem, w którym warto mieszkać, 
pracować i żyć.

No właśnie, jaka będzie ta nasza Łódź przy-
szłości – miasto biurowe, targowe, kultury 
czy może nowoczesnych technologii i kre-
atywnych przemysłów?
Myślę, że wszystkie cechy, które pan wymienił, 
będą stanowić o nowym obliczu Łodzi – miasta 
pracującego, ale też miasta, które potrafi wypo-
czywać, korzystając z bogatej oferty kulturalnej, 
sportowej i targowej, miasta kreatywnego i po-
szukującego nowych rozwiązań, miasta oferu-
jącego przestrzeń biurową do pracy i takiego, 
w którym się dobrze żyje. Krótko mówiąc, bę-
dziemy najfajniejszym miastem do życia w tej 
części Europy. Dobrze będą się w nim czuć i mło-
dzi, i starsi. Będziemy jeszcze bardziej dumni 
z naszego miasta, a moją rolą jest, żebyśmy nie 
byli Łodzią rozczarowani, lecz oczarowani.

Łódzka klasa średnia rozumiana jako osoby 
z wyższym wykształceniem, z wyższymi kom-
petencjami i aspiracjami, z grubszym portfe-
lem – czy to już jest siła napędowa Łodzi, czy 
wciąż żyjemy w mieście robotniczym?
Z pełnym przekonaniem twierdzę, że dzisiejszą 
Łódź napędza klasa średnia. Ta zmiana cha-

rakteru miasta zaczęła się, gdy padł przemysł 
włókienniczy. Intensywnie zaczęła się wtedy 
rozwijać łódzka drobna przedsiębiorczość czy-
li fundament każdej klasy średniej. Ludzie nie 
mając znikąd pomocy brali sprawy w swoje ręce 
– zakładali małe biznesy produkcyjne, handlo-
we i usługowe, tworzyli miejsca pracy dla siebie 
i innych. Przez cały czas udoskonalali swoje fir-
my i zwiększali swoje kompetencje. Dzięki temu 
mieli na godne życie, ale i na edukację swoich 
dzieci. Proszę zwrócić uwagę na to, jak w Łodzi 
rośnie liczba osób z wyższym wykształceniem, 
ci ludzie też zasilają klasę średnią. Z roku na 
rok zwiększa się również poziom zamożności 
łodzian. Coraz więcej osób uczestniczy w wy-
darzeniach kulturalnych, odwiedza restaura-
cje i kawiarnie, korzysta z prywatnej służby 
zdrowia. To się nie bierze nie wiadomo skąd, to 
nasza ciężka praca, determinacja, otwartość na 
zmianę i rozwój – czyli cechy wyróżniające kla-
sę średnią, cechy współczesnych łodzian.

Gdy przyjeżdżają do Pani znajomi, którzy nie 
znają Łodzi, to gdzie ich Pani prowadzi, co 
pokazuje, czym się chwali?
Znajomi, których mam, znają Łódź doskonale 
i dziwi ich tylko to, jak szybko zmienia się na 
lepsze. Zazdroszczą nam. A z oficjalnymi gośćmi 
mam jeden problem – oni zwykle przyjeżdżają 
na krótko i nie sposób pokazać im wszystkiego. 
A Łódź, choć bez długiej historii, ma się czym 
pochwalić. Wszystkich zachwyca Księży Młyn 
z unikatową architekturą. Jeżeli do tego doło-
żymy Pałac Herbsta, spacer Kocim Szlakiem do 
Parku Źródliska i krótką wizytę w Filmówce, to 
proszę mi uwierzyć, że nie ma takich, na któ-
rych nie zrobi to wrażenia. Lubię też zaglądać 
na łódzkie podwórka – niektóre z nich zaczy-
nają wyglądać jak z bajki. Wiosną wszystkich 
ciągnę do Parku Klepacza, to miejsce, które 
pokochałam dawno temu i to uczucie zostało 
do dziś. O Pałacu Poznańskich, Manufakturze, 
łódzkich kamienicach i pałacach mogłabym 
opowiadać godzinami. Tak samo o EC1 i inwe-
stycjach realizowanych w Nowym Centrum Ło-
dzi – to miejsce już zaczyna przyciągać tysiące 
osób, a przecież będziemy tam realizować wiele 
nowych projektów.

A jest w Łodzi coś, czego Pani się wstydzi?
Wstydzę się tego, że w Łodzi nie jest czysto. I nie 
chodzi o odrapane kamienice, bo je z czasem 
wyremontujemy, tylko o brud na ulicach. I choć 
służby miejskie robią co mogą, aby utrzymać 
porządek, a ja ich do tego codziennie motywu-
ję, to jednak niektórzy robią więcej, żeby im się 
nie udało. Nasza świadomość dbania o otoczenie  
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rośnie, ale wciąż jeszcze jest niska. Jeszcze do 
niedawna wstydziłam się tego, jak niefrasobli-
wie podchodzimy do sprzątania po swoich pupi-
lach. To udało się zmienić, ale potrzebowaliśmy 
na to czasu. Długo tłumaczyliśmy ludziom, że jak 
masz psa, to ze wszystkimi tego konsekwencja-
mi. Myślę, że tak samo będzie z przekonaniem 
łodzian do tego, że po sobie też trzeba sprzątać.

Wstydzę się też za łódzkie drogi, szczegól-
nie, za te na obrzeżach miasta. Chciałabym mieć 
w Łodzi znacznie więcej wyremontowanych 
ulic niż jest teraz. Do tego się zobowiązałam sie-
dem lat temu i chciałabym się z tego wywiązać, 
a łodzianie z centrum miasta i z przedmieść mu-
szą mieć tak samo silne przekonanie, że miesz-
kają w fajnym mieście.

Łodzianki do dziś pamiętają Panią w czerwo-
nym żakiecie, w którym w 2010 roku wystę-
powała Pani podczas kampanii wyborczej 
i inaugurowała swoją pierwszą prezyden-
turę. Później przekazała go Pani na aukcję 
i zrezygnowała z ubierania się w czerwień? 
Dlaczego?
To nie ja zrezygnowałam, to rynek za mnie zde-
cydował (śmiech). Zwykle wybieram ubrania 
w stonowanej kolorystyce, ale czasami mam 
ogromną ochotę założyć na siebie garnitur 
w ostrym kolorze, na przykład z czerwoną ma-
rynarką. Ale proszę mi uwierzyć – w sklepach, 
do których zaglądam, nie ma takich. Jakiś czas 
temu szukałam czegoś w żywych kolorach – ja-
kiejś fajnej czerwonej, bordowej czy ostrozielo-
nej marynarki. Każda kobieta ma czasami ocho-
tę na odrobinę szaleństwa. Raz potrzebujemy 
mieć na sobie coś, co doda nam więcej energii, 

kiedy indziej coś, co pozwoli się wyciszyć albo 
ocieplić wizerunek. Szukałam, szukałam, ale 
nie znalazłam…

Ten czerwony żakiet sprzed siedmiu lat miał 
chyba jeszcze jeden cel – marketingowy. On 
Panią bardzo wyróżniał na tle pozostałych 
kandydatów, podkreślał Pani wyjątkowość. 
Mam rację?
Dwie kampanie wyborcze, w których kandydo-
wałam na prezydenta Łodzi i miałam szczęście 
wygrać, wychodzą poza ówczesne standardy. 
W obu duży nacisk położony został na ubiór. 
W pierwszej występowałam w czerwonym ża-
kiecie, cztery lata później w koszuli i dżinsach. 
Jestem pewna, że w przyszłym roku, a to będą 
już trzecie moje wybory na prezydenta Łodzi, 
ubranie też będzie miało znaczenie.

Jako frontwoman naszego miasta jest Pani 
też oceniana na podstawie ubrań, które nosi 
na co dzień. Jest to ocena pozytywna, bo jak 
mówią eksperci od mody – to co Pani nosi 
na sobie uzupełnia Panią, a nie przytłacza. 
Korzysta Pani z porad stylistek, czy zdaje się 
na własny gust?
Prezydenta nie stać na stylistkę, prezydent ubie-
ra się sam (śmiech). A tak na serio, ostatni raz 
korzystałam z porad stylistki ponad siedem lat 
temu. Sama się ubieram i staram się, aby ubra-
nie mnie tylko uzupełniało, a nie dominowa-
ło i przytłaczało. Na co dzień noszę garnitury 
i bluzki w stonowanych kolorach. Wydaje mi 
się, że u każdego prezydenta najważniejsze po-
winno być to, co robi, co mówi i jaki jest. Ubra-
nia powinny być tylko uzupełnieniem. One są 
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ważne w show-biznesie – tam muszą przycią-
gać, intrygować, szokować swoją odmiennością. 
To przywilej tej części ludzkości.

Niektórzy politycy nie zgodziliby się z Panią. 
Lubią założyć coś, co ich wyróżnia…
Oczywiście, że tacy też są i ubierają się na przy-
kład w kolorowe sweterki… To ich sprawa. Ja 
ubieram się w to, w czym czuję się dobrze i co 
mi nie przeszkadza sprawnie działać. Pracę za-
czynam wcześnie rano, a kończę późnym wie-
czorem. Przez tych kilkanaście godzin muszę 
czuć się komfortowo. Zrezygnowałam ze spódnic 
i sukienek, bo chciałam w każdej sytuacji czuć 
się bezpiecznie – czasami muszę wspiąć się na 
drabinę, stanąć na balkonie, wejść po schodach…

…a na dole stoją fotoreporterzy i pstrykają 
zdjęcia, a kamery wszystko filmują.
Dokładnie tak. Dlatego starałam się znaleźć taki 
styl ubierania, który mogłam bez problemu do-
stosować do pełnionej funkcji i w którym, w każ-
dej sytuacji, mogę czuć się pewnie i komfortowo.

Stylistki Pani nie ma, a krawcową?
Ja zawsze żartuję, że krawcowa wymaga czasu, 
a ja jestem bardzo zajętą osobą. A tak na poważ-
nie, to bardzo chciałabym mieć osobę, która ma 
dostęp do dobrych materiałów i potrafi szyć 
eleganckie kostiumy. W Łodzi nikogo takiego 
nie znalazłam. Wiem o krawcach szyjących 
znakomite męskie garnitury. Zresztą już w kil-
ku łódzkich sklepach z modą męską są krawcy, 
u których można zamówić garnitur na miarę 
i według własnego pomysłu. Damskich mamy 
jednak jak na lekarstwo.

To gdzie się Pani ubiera?
Mam dwa ulubione sklepy, a zarazem dwie 
marki ubraniowe. Oczywiście, nie będę ich 
reklamować. I kiedy już tam trafię, to przy-
mierzam wszystko z kolekcji, a kupuję to, co 
w danym momencie jest mi potrzebne do uzu-
pełnienia garderoby. I zawsze mam pewność, 
że cokolwiek wezmę w swoim rozmiarze, to 
będzie pasowało. Te sklepy to outlety – żeby nie 
było wątpliwości. Poluję na okazje.

No to jeszcze muszę zapytać o ulubionego 
fryzjera – ma Pani takiego?
Mam, od ponad siedmiu lat chodzę do salonu 
„Hirka”, a czesze mnie Sławek Workert. Zwykle 
ja wyznaczam tylko długość włosów, całą resztą 
zajmuje się fryzjer.

Gdyby chciała Pani zachęcić osoby, które 
nigdy jeszcze w Łodzi nie były, to jak w kilku 
zdaniach zareklamowałaby Pani nasze mia-
sto?
Jeżeli chcielibyście zobaczyć coś, czego do tej 
pory nie widzieliście i czego gdzie indziej nie 
zobaczycie, poczuć atmosferę dziewiętnasto-
wiecznego, postindustrialnego miasta, które 
w niezmienionej formie zachowało się do dziś, 
to powinniście przyjechać do Łodzi. A jeżeli 
jeszcze chcecie znaleźć się wśród fajnych ludzi, 
znaleźć nowych przyjaciół i przez chwilę pożyć 
troszkę wolniej niż do tej pory, to do Łodzi przy-
jechać musicie.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

l  Rozmawiał: Robert Sakowski
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spotkania

ZZ blogami generalnie jest tak, że jedne się tylko czyta, 
a w drugich się zaczytuje. Z blogerkami jest podobnie – 
jedne mają w sobie to „coś”, że trudno przejść obok bez 
zatrzymywania, a drugie wciąż szukają prostych prze-
pisów na życie. Ola Radomska w swoim życiu prostych 
przepisów unika jak zarazy, ma za to całą masę wątpliwo-
ści. I choć blog powstał kilka lat temu, pisała od zawsze. 
A na nim postanowiła dzielić się swoimi… wątpliwościa-
mi wobec świata. Stąd jego nazwa.

– Tytuł bloga, pochodzi z piosenki Łony. Chociaż nie 
słucham hip-hopu, spodobała mi się warstwa liryczna tej 
piosenki. Im bardziej ktoś próbuje mi coś wmówić, tym bar-
dziej w to wątpię – tłumaczy blogerka. „Mam wątpliwość” 
ma na swoim koncie tytuł Bloga Roku w kategorii „Absur-
dalne i offowe” i blisko 60 tysięcy fanów na Facebooku.

– Piszę od 2011 roku. Zaczynałam wśród blogerów, któ-
rzy musieli mieć pomysł. Czytanie bloga było wtedy trochę 
obciachem, więc forma i temat musiały bronić się same – 

Przyjacielu, ty bądź uprzejmy  
mieć wątpliwość

Ostatnio podczas rozmowy z Kuźniarem powiedziała o sobie, że jest 
komikiem dnia codziennego, który od czasu do czasu zabawia ludzi. 

Podczas spotkania może mówić, mówić, mówić… Swoim rozmówcom 
nie daje szans. Nie dla niej proste przepisy na życie. Po prostu  

Ola Radomska, najbardziej znana łódzka blogerka, która ma w życiu 
wiele wątpliwość i jeszcze więcej czytelników.
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spotkania

mówi. Przyznaje, że początkowo jej blog nie cieszył się zbyt 
dużą popularnością i zawsze był uznawany za kontrower-
syjny, dlatego nie zasypywano jej ofertami współpracy. Dzi-
siaj marki zabiegają, by z nią współpracować, ale Ola nie 
chce być blogerką, która bierze wszystkie zlecenia. Twier-
dzi, że niektóre blogi przypominają słupy ogłoszeniowe, dla-
tego w pewnym momencie uznała, że reklamowanie czego 
popadnie to nie jej droga i wybrała etat. – Nie zbudowałam 
na nim domu, nie dostałam za darmo mebli jak wielu blo-
gerów, ale dzięki niemu poznałam mojego męża, założyłam 
rodzinę, dostałam zlecenia i pracę na etacie związaną z pi-
saniem, bo blog był moją wizytówką – wyjaśnia.

„Mam wątpliwość”, to jej własna przestrzeń do dziele-
nia się refleksjami o codzienności. – Po prostu przykleja się 
do mnie zdanie albo przyciągam jakąś śmieszną przygodę, 
która daje początek historii. Zapisuję w telefonie, pojedyn-
cze wyrwane z kontekstu zdania. To może być wycieczka 
do Biedronki albo jeden tekst mojej córki – mówi.

Nie do końca zaplanowane macierzyństwo odmieni-
ło nie tylko ją samą, ale też wpłynęło na obecny kształt 
bloga. Mała Lena spowodowała, że pojawiła się na nim 
część poświęcona rodzicielstwu. Radomska nie pisze tam 
o zupach i kupach, nie moralizuje, a stara się dojść do po-
krzepiających wniosków, które dodadzą innym mamom 
otuchy. – W macierzyństwo nie wchodziłam z założenia-
mi z poradników. Myślałam przede wszystkim o tym, że 
mam nie zginąć. Bałam się, że poza byciem matką nic 
mnie już w życiu nie spotka, ale moja córka dała mi wię-
cej, niż ja dałam jej – tłumaczy.

Blog jest dla Radomskiej ważnym elementem życia. 
– Uprawiam coś na zasadzie ekshibicjonizmu emocjonal-
nego. Blog to dla mnie lustro, w którym się przeglądam. 
Dzięki niemu obserwuję jak się zmieniałam, jak jechałam 
po bandzie obrażając wszystkich i jakiej pokory wobec 
życia nauczyło mnie bycie matką – mówi. Nie oznacza to 
jednak, że Radomska całkowicie porzuciła prześmiewcze 
i przepełnione sarkazmem refleksje o rzeczywistości. 
„Mam wątpliwość”, to właściwie anty-lifestyle, na który 
składają się takie wpisy jak „Księżniczki to idiotki”, gdzie 
autorka wyśmiewa łatwowierność i apatię disnejowskich 
bohaterek czy „Jak nie dbać o siebie?”. – Po 28 latach, kie-
dy próbowałam spełniać jakieś standardy, dochodzę do 
wniosku, że łatwiej jest wstawać o piątej i iść na basen 
albo się głodzić, niż stanąć przed lustrem i stwierdzić, że 
OK tak jak jest – dodaje.

Pytana o przyszłość, stwierdza, że w ogóle się nad nią 
nie zastanawia. Ma różne pomysły i na nic nie chce się za-
mykać. – Nie nastawiam się na wielki komercyjny sukces, 
bo najfajniejszych rzeczy nie zaplanowałam – mówi i zdra-
dza, że marzy o napisaniu książki, na którą pomysł od 
dłuższego czasu dojrzewa w jej głowie. Chciałaby udowod-
nić, że naprawdę umie pisać, czego miarą jest dla niej wy-
korzystanie talentu do stworzenia uniwersalnej historii.

– Kiedyś moje dziecko zapyta mnie, kim byłam i kim 
chciałam zostać. Przynajmniej będę mogła powiedzieć, że 
robiłam to, co kochałam – podsumowuje Ola.

l Beata Sakowska
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LIFE IN. Łódzkie: Co czwarty Polak mówi, że go boli 
kręgosłup. Niektórzy żartują, że dzielimy się na tych, 
którzy problemy z kręgosłupem już mają i na tych, któ-
rzy dopiero je będą mieli. Skąd u nas te dolegliwości?
Łukasz Kikowski: Składa się na to wiele czynników, ale 
większość naszych problemów zdrowotnych, w tym dole-
gliwości bólowe kręgosłupa, biorą się z braku ruchu. Do 
pracy, na zakupy, a nawet czasami do parku na spacer do-
jeżdżamy samochodem. W pracy przez wiele godzin sie-
dzimy przed komputerem. Na spacery chodzimy rzadko, 
bo na wszystko brakuje nam czasu. Zamiast sportu wybie-
ramy na przykład oglądanie telewizji. Dopiero kiedy za-
czyna nas boleć, próbujemy coś zmienić, ale wtedy może 
być już za późno i konieczna jest wizyta u specjalisty.

No tak, ale przecież mogłoby się wydawać, że im 
mniejsza nasza aktywność, tym mniej narażamy orga-
nizm i ciało na kontuzje oraz przypadłości zdrowotne.

Na pierwszy rzut oka tak może się wydawać, ale prze-
cież ludzki organizm jest przystosowany do aktywności 
fizycznej. Świat wokół nas wciąż się zmienia, zmieniają 
się nasze zachowania i oczekiwania, ale jedno pozostaje 
niezmienne – ruch jest wciąż niezbędny do właściwego 
funkcjonowania organizmu. Jeżeli go ograniczymy, to jest 
pewne, że pojawią się dolegliwości bólowe.

W języku medycznym nazywa się to zespołem bólo-
wym kręgosłupa. Proszę wyjaśnić, co tak naprawdę 
kryje się za tym sformułowaniem.
Nie ma jednej przyczyny bólów kręgosłupa. Na występo-
wanie dolegliwości bólowych może wpływać wiele czyn-
ników. Mogą to być na przykład zmiany zwyrodnieniowe 
spowodowane nieprawidłowym trybem życia lub też ura-
zy odniesione w wyniku wypadków. Ból może być wywo-
łany przykurczem mięśni, który bierze się z nadmiernego 
napięcia i obciążenia. Stres, nadmierny wysiłek też robią 

Metoda DBC najlepsza 
na bóle kręgosłupa

Terapia DBC jest często nazywana „ostatnią alternatywą przed 
zabiegiem neurochirurgicznym”. Dzięki niej skutecznie można leczyć 

wiele schorzeń układu ruchu i kręgosłupa, a także dolegliwości bólowe 
wywołane przez stres – mówi dr n. med. Łukasz Kikowski,  

dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Creator w Łodzi,  
który mieści się przy ul. Kopernika 55A.
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swoje, bo podnoszą ryzyko nawracających 
i przewlekłych dolegliwości bólowych krę-
gosłupa.

Czyli nie można jednoznacznie wskazać 
co jest powodem, że łupie nas w krzyżu?
Żeby ustalić, co powoduje ból, potrzeb-
ne są kompleksowe badania. Dzięki nim 
można dokładnie określić przyczyny bólu, 
a tym samym podjąć właściwe leczenie. 
Ważne jest też to, żeby bólu nie lekcewa-
żyć i nie czekać aż samo przestanie bo-
leć, bo często nie przestanie. Im szybciej 
trafimy z dolegliwościami bólowymi do 
lekarza, tym szybciej będzie można zasto-
sować określoną terapię.

Jak leczy się ból kręgosłupa?
Są dwie metody – pierwsza, bardziej in-
wazyjna, to zabieg operacyjny, co czasami 
jest jedynym wyjściem, by uwolnić pacjen-
ta od bólu, a druga metoda – to działania związane z re-
habilitacją. Właściwie zestawione ćwiczenia, regularność 
ich wykonywania, a także ich zakres, czyli im więcej za-
angażowanych mięśni, tym lepiej, to wszystko może dać 
korzystny efekt i znacznie ograniczyć ból.

A Aktywna Terapia DBC? Badania pokazują, że jest to 
niezwykle skuteczny sposób leczenia – u ponad 80 pro-
cent pacjentów dochodzi do osłabienia dolegliwości 
bólowych, a u ponad 75 procent stwierdzono przyrost 
siły i poprawę ruchomości. To prawda?
Trudno się z tym nie zgodzić, bo przecież liczby nie kła-
mią. Metoda DBC czyli Documentation Based Care, to spo-
sób leczenia wielu schorzeń układu ruchu i kręgosłupa 
poprzez indywidualnie dobrane ćwiczenia. Metoda ta 
pochodzi z Finlandii, a opracowano ją po wielu latach 
intensywnych badań. Dzięki DBC skutecznie można le-
czyć dyskopatię, rwę kulszową, zmiany zwyrodnieniowe, 
schorzenia reumatyczne, skoliozy, wady postawy, a tak-
że dolegliwości bólowe wywołane przez stres. Terapia ta 
zalecana jest szczególnie w leczeniu schorzeń układu ru-
chu w stanach podostrych i przewlekłych. Najważniejsze 
w niej jest to, że ćwiczenia dobrane są indywidualnie do 
stanu zdrowia pacjenta, bo to on jest najważniejszy. War-
to nadmienić, że Metoda DBC jest często nazywana „ostat-
nią alternatywą przed zabiegiem neurochirurgicznym”.

Czyli każdy pacjent będzie mógł zrobić 
tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia?
Dokładnie tak. Zanim lekarz zaleci chore-
mu konkretny zestaw ćwiczeń, musi on 
zostać dokładnie zbadany. Wykorzystując 
nowoczesną technologię u pacjenta precy-
zyjnie i na wielu płaszczyznach prowadzi 
się analizę jego stanu zdrowia. Następnie 
określa się zakres ćwiczeń, które będzie 
musiał wykonać w określonym czasie, 
pod okiem wykwalifikowanych fizjotera-
peutów. Ćwiczenia odbywają się dwa razy 
w tygodniu i mogą trwać sześć, dwanaście 
lub osiemnaście tygodni. Ich długość zale-
ży od stanu pacjenta i postępu w procesie 
rehabilitacji. Na koniec leczenia powstaje 
raport, w którym podsumowuje się zakres 
przeprowadzonej terapii.

Które partie ciała ćwiczymy podczas 
terapii DBC?

Ćwiczenia obejmują cześć szyjno-piersiową i lędźwiowo-
-piersiową kręgosłupa oraz bark i stawy kolanowe.

Długo stosujecie tę metodę leczenia bólów kręgosłu-
pa?
Metodę DBC w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji Cre-
ator w Łodzi zainaugurowaliśmy w 2015 roku. Warto 
wiedzieć, że od twórców tej metody dostaliśmy specjalny 
certyfikat, który uprawnia nas do stosowania DBC na-
szym pacjentom. Poza tym, to właśnie w łódzkim ośrod-
ku, mamy najnowocześniejsze w Polsce urządzenia do 
terapii Metodą DBC.

Dziękuję za rozmowę.

Warto 
wiedzieć

Zabiegi Metodą DBC, 
wykonywane są na podstawie 

skierowania od lekarza. 
Termin zabiegu ustalany jest 

telefonicznie w rejestracji 
ośrodka, który mieści się w Łodzi 
przy ul. Kopernika 55A. Metoda 
DBC nie jest finansowana przez 

NFZ. Na konsultację pacjenci 
zapraszani są z posiadaną 
dokumentacją medyczną. 

Więcej informacji  
pod numerem telefonu  

42 230 10 00 lub 731 054 313.

Ośrodek Profilaktyki  
i Rehabilitacji CREATOR  

ul. M. Kopernika 55A, 90-553 Łódź 
tel. 42 230 10 00 lub 731 054 313
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Długie, gęste, podkręcone. Marzenie każdej kobiety. Rzęsy 
lubią, gdy o nie dbamy. Wystarczy dobry tusz i odżywka, 
i odpowiednia pielęgnacja.

Rzęsy wymagają odpowiedniej pielęgnacji i wzmac-
niania. Wtedy na miejsce tych, które wypadają szyb-
ko wyrastają nowe. Aby utrzymać je w dobrej kondy-
cji, trzeba, po pierwsze, regularnie stosować odżywki, 
które wzmocnią i pobudzą ich wzrost. Po drugie, maska-
rę nakładamy tylko na dobrze oczyszczone rzęsy, a pod-
czas tuszowania odczekujemy kilkadziesiąt sekund, 
zanim zaczniemy nakładać drugą warstwę kosmetyku. 
Jeśli zaś chodzi o odżywki, to najlepiej sięgnąć po te 
w postaci żelu, jak i preparaty w tubach przypomina-

jących maskary oraz kremy do brwi i rzęs. Wszystkie 
tego typu kosmetyki zawierają witaminy i białka roślin-
ne, które wzmacniają rzęsy i zapobiegają ich wypada-
niu. Dobrze byłoby, aby na liście składników zawartych 
w odżywce była keratyna, prowitamina B5, wyciągi ro-
ślinne i ceramidy. Taki preparat stosujemy zawsze rano 
i wieczorem. Aby mieć długie i mocne rzęsy musimy też 
zadbać o ich poprawny demakijaż. Zaschnięty tusz po-
woduje, że włoski stają się słabe i łamliwe. Do demakija-
żu oczu zawsze używajmy dobrej jakości płynów, a sam 
zabieg róbmy bardzo delikatnie, gdyż silne pocieranie 
osłabia cebulki oraz strukturę włosków i tym samym 
przyspiesza ich wypadanie.

Rzęsy maksymalne

ur
od

a

Fo
t. 

Fo
to

lia



47www.lifein.pl

uroda

P
Przez wiele lat pracowałam na etacie i pewnie pracowa-
łabym nadal, gdybym przypadkiem nie trafiła na zajęcia 
z coachem. Wtedy dotarło do mnie, że oczekuję od swoje-
go życia czegoś innego...

Po drugiej ciąży miałam problem ze zrzuceniem do-
datkowych kilogramów – nie pomagały ani treningi, ani 
restrykcyjne diety, a na wszystko brakowało czasu. Pewne-
go dnia odwiedziła mnie znajoma i powiedziała, że dzięki 
kuracji oczyszczająco-odkwaszającej mogę odzyskać daw-
ną figurę i lepiej się poczuć. Wszystko bez ćwiczeń. Nie 
wierzę w cuda, ale postanowiłam spróbować. Tak właśnie 
trafiłam na kurację, dzięki której mój organizm wrócił do 
równowagi, a ja zaczęłam zmieniać swoje życie.

Znużona pracą w salonie kosmetycznym, dałam się 
namówić na weekendowe szkolenie. Było ono przezna-
czone właśnie dla takich, jak ja – dla ludzi, którzy chcą 
polepszyć swoje zdrowie i życie. Poznałam dziesiątki 
osób, naładowanych tak pozytywną energią, że wróciłam 
do domu jak zaczarowana! Dowiedziałam się, co powin-
nam zrobić, żeby zrealizować swoje marzenia, a w przy-
szłości mieć więcej czasu dla siebie i bliskich. Zaczęłam 
intensywnie myśleć o tym, czy ja też mogłabym pomagać 
innym, czy mogłabym marzyć i spełniać te marzenia, 
stawiać cele i je realizować i wreszcie, czy potrafiłabym 
sama w pełni decydować o swoim życiu…? I stało się!

Odeszłam z pracy i otworzyłam własną firmę, choć 
wszyscy wokół mówili, że oszalałam. Zawsze marzyłam 
o własnym salonie kosmetycznym, wiedziałam jak bę-
dzie wyglądał, od lat miałam upatrzone miejsce... I dałam 
radę! Wszystko było dokładnie takie, jak w marzeniach. 
No prawie wszystko…

Im lepiej prosperował salon, tym mniej czasu miałam 
dla siebie i dla rodziny. Doba stała się za krótka, a ja do-
strzegłam, że oprócz sukcesu w biznesie, mam tylko dwie 
ręce do pracy i… jeden kręgosłup, który zaczyna dawać 
mi się we znaki. Zwykle ludzie przed czterdziestką tracą 
zdrowie, aby zarabiać pieniądze, a później je wydają, aby 
zdrowie odzyskać. Ja postanowiłam pójść inną drogą.

Dziś już wiem, że marzenia nie spełniają się same. 
Najpierw trzeba podjąć decyzję, postawić cele, a później 
bezwarunkowo dążyć do ich realizacji. Czasem trzeba 
zejść z pozycji mistrza do pozycji ucznia, ale nie można 
bać się oceniania przez innych, bo przecież nikt nie prze-
żyje naszego życia za nas. Tylko od nas zależy, czy osią-

gniemy w życiu sukces. Najważniejszy jest rozwój osobi-
sty i to, że zmieniamy się na lepszych ludzi, a pomagając 
innym w rozwoju pomagamy również sobie.

Mam do Ciebie pytanie – czy chcesz zmienić swoje ży-
cie, spełniać marzenia, mieć więcej czasu i lepiej zarabiać? 
Mogę Ci pomóc, jeśli tylko podejmiesz decyzję. Bo Twój 
sukces jest moim sukcesem. To Twoja szansa na zmianę.

ul. Piotra Skargi 8/10 lok. 19, Łódź, tel. 664 478 879
https://lavito.pl/kamila-make-up-cosmetics

Zmień życie, spełnij 
marzenia! Ja tak zrobiłam

Nazywam się Kamila Kamińska-Siek, mam 37 lat, wspaniałego męża 
i dwójkę dzieci. Pokazuję innym, jak spełniać swoje marzenia.
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Można uznać, i nie będzie w tym wielkiej prze-
sady, że towarzyszyło człowiekowi od zawsze. 
W starożytności uznane było za bardzo mocny 
napój i dlatego rozcieńczano je wodą. Dodawa-
no do niego miód pszczeli, figi, szafran i przy-
prawy ziołowe. Największą rolę w spopulary-
zowaniu wina odegrało Imperium Rzymskie, 
a największe zasługi w rozwój nowożytnego 
winiarstwa wnieśli zakonnicy – benedyktyni 
i cystersi. Do Polski trafiło w średniowieczu, ale 
długo przegrywało z miodem pitnym.

Najciekawsza w winie jest jego różnorod-
ność. Nie ma jednego rodzaju wina, o którym 
można powiedzieć, że od niego wzięły się wszyst-
kie pozostałe. Nie istnieje także jakiś powszechny 
system klasyfikacji wina. Główny podział prze-
biega wzdłuż linii dzielącej wina na owocowe 
i gronowe. Pierwsze otrzymuje się z fermentacji 
owoców (jabłek, malin itd.), drugie jest wyni-
kiem fermentacji winogron (główne szczepy, to 
Riesling, Charadonnay, Pinot Noir, Syrah i Caber-
net). Oprócz wody, alkoholu i cukru najbardziej 
istotne w winie są aromat i kwas organiczny, któ-
re decydują o tym, jak wino pachnie i smakuje. 
Równie ważnym elementem różniącym wina od 
siebie jest jego barwa i klarowność. Kiedy zatem 
staniemy przed półką z winami trudno jest cza-
sem wybrać to, na którym najbardziej nam zale-
ży – dobre wino! Dobre czyli które? Doświadcze-
ni winiarze mówią, że dobre wino, to takie, które 
nam najbardziej smakuje!

A zatem dla jednych najlepszym winem bę-
dzie lekkie białe na przykład Riesling, inni wy-
biorą różowe, choćby jakieś z szerokiej gamy win 
kalifornijskich, a jeszcze inni sięgną po butelkę 
czerwonego Caberneta. Podział według barwy, 
to główny podział wśród win. Innym ważnym 
elementem dzielącym je, jest zawartość alkoho-
lu. Pod tym względem wina można podzielić na 
cztery rodzaje: słabe, zawierają do 10 proc. alko-

holu, średnio mocne – od 10 do 14 proc., mocne 
– od 14 do 18 proc. i wina wzmacniane (alkoholi-
zowane), które zawierają powyżej 18 proc. alko-
holu, np. porto, sherry, malaga i madera.

Wina dzielimy także ze względu na zawartość 
cukru. I wcale nie chodzi o ten cukier, którego 
używamy do herbaty. Z każdego szczepu wino-
gron może wyjść zarówno wino wytrawne, jak 
i słodkie. Wszystko zależy od cukru resztkowego, 
który powstaje w alkoholu podczas fermentacji. 
Im mniej go w alkoholu, tym bardziej wytrawne 
jest wino, jeżeli poziom cukru rośnie, zmienia się 
ono w półwytrawne, półsłodkie albo słodkie. Któ-
re jest najlepsze? To, które nam smakuje! W tym 
przypadku warto jednak zwracać uwagę na to, ja-
kie wino podajemy do potraw. Złe połączenie wina 
i jedzenia może spowodować, że i jedno, i drugie 
nie będzie nam smakować. Pamiętać należy o tym, 
że do lekkich potraw podajemy lekkie wina. Do 
potraw, w których królują śmietana, ciemne sosy, 
pieczone mięso pasuje wino czerwone wytrawne 
o wyraźnym smaku. I jeszcze generalna zasada – 
jeżeli podczas spotkania pijemy różne wina, to pa-
miętajmy o tym, aby zaczynać od lekkich wytraw-
nych białych, a kończyć na ciężkich czerwonych.

l Robert Winnicki

Po co winu siarka?
Krótko mówiąc po to, żeby wino było dłużej zdatne 
do spożycia. Sulfitacja czyli siarkowanie wina polega 
na dodaniu związków siarki do wina w jednej z faz 
jego produkcji – przed fermentacją, w trakcie i przed 
samym butelkowaniem. Warto wiedzieć, że winiarze 
korzystają z siarki od wieków, z tym, że wcześniej 
siarkowano tylko beczki, w których wino leżakowało. 
Siarka przeciwdziała utlenianiu się wina oraz usuwa 
mikroorganizmy, które winu szkodzą, na przykład 
bakterie i pleśń.

Ten trunek 
niejedno ma imię

Homer uznał je za napój bogów, Galileusz mówił o nim, że jest światłem 
słońca uwięzionym w wodzie, dla Johanna Straussa było ono niczym 
walc, który zawsze doprasza się o bisy. 80 procent wody dopełnionej 

alkoholem, cukrem, kwasem organicznym i aromatem – po prostu wino.
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Riesling Classic
Wino białe wytrawne z Niemiec
Cena: 45 zł
Świeże wytrawne białe niemieckie wino o doskonale 
zbalansowanej kwasowości i wyraźnych aromatach 
jabłek oraz brzoskwiń dominujących w jego bukiecie. 
Świetnie zbudowane, pełne i rześkie.
Podawać do cielęciny, drobiu w sosach, kotleta 
schabowego, bigosu, wędzonej ryby, pstrąga. 
Temperatura podawania 10-12°C

Tamaya Chardonnay Reserva
Wino białe wytrawne z Chile
Cena: 55 zł
Błyszczące chilijskie wino o bladozłotym kolorze 
i aromatach dojrzałych jabłek, białych kwiatów oraz 
cytrusów wzbogaconych o nuty maślane, miodu, 
orzechów laskowych i przypraw. W ustach świeże 
i złożone, o bardzo dobrej kwasowości i bogatej, 
żywej końcówce (świeże i suszone owoce, nuty 
mineralne, przyprawy).
Podawać do ryb, drobiu i sałatek.
Temperatura podawania 10-12°C

Fonseca Porto Tawny
Słodkie czerwone wino z Portugalii
Cena: 59 zł
Czerwone słodkie portugalskie wino wzmacniane 
o płowoczerwonej barwie, przechodzącej 
w ceglastą na obrzeżach. Wyraźne aromaty moreli 
i śliwek przemieszanych z nutami przyprawowymi. 
Na podniebieniu bogate i słodkie, o zakończeniu 
zachwycającym rześką kwasowością. 
Podawać do migdałów, orzechów, gorzkiej czekolady, 
serów pleśniowych oraz na zakończenie posiłku.
Temperatura podawania 14-16°C

Cava Palau Brut
Białe wino musujące wytrawne z Hiszpanii
Cena: 29 zł
Białe musujące wytrawne wino hiszpańskie 
o subtelnych owocowych aromatach i delikatnych 
bąbelkach. W ustach świeże, harmonijne, o czystym, 
eleganckim posmaku.
Podawać do owoców morza, ryb, zup, dań z ryżu, 
miękkich serów.
Temperatura podawania 6°C

– W ofercie posiadamy wina z Włoch, Hiszpanii, Francji, krajów daw-
nej Europy Wschodniej, wina z Nowego Świata, między innymi z Chile, 
Argentyny, Urugwaju, a także z Australii i Nowej Zelandii – wymienia 
Robert Augustowski. – Zapewniamy wiedzę i pomoc w wyborze od-
powiedniego trunku, eleganckie opakowania, program lojalnościowy 
dla naszych klientów, a także dostarczamy wina pod wskazany adres.

Ofertę sklepu wzbogacają również pochodzące z własnego impor-
tu whisky, koniaki oraz brandy. Dla partnerów z kanału horeca pole-
camy specjalnie wyselekcjonowany katalog win nieobecnych w kanale 
dyskontowo-marketowym.

W okresie świąteczno-noworocznym proponujemy: białe wina na 
wigilijny stół , znakomite porto do ciast i deserów oraz „wystrzałową” 
Cavę na powitanie Nowego Roku.

Dom Wina od 10 lat w Łodzi
Kilkaset wyselekcjonowanych win 

z całego świata znajdziemy w sklepie 
Dom Wina, który przy ul. Narutowicza 
103A prowadzi Robert Augustowski. 

ul. Narutowicza 103A
Godziny otwarcia: pn.-pt. 11.00-19.00; sob. 10.00-15.00
tel. 601 924 917
e-mail: r.augustowski@domwina.pl
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Płyty zimy

Aneta Lipnicka  
z nową płytą „Miód i dym”
Nowy album w całości nagrany w Polsce, z udziałem 
zespołu The Hats, który tworzy czterech muzyków 
towarzyszących artystce od kilku lat. Wynikiem 
tej współpracy jest materiał, w którym słychać ich 
wspólne fascynacje muzyczne – amerykański folk, alt 
country i blues.

Materiał powstał podczas spontanicznych pobytów 
grupy nad jeziorem w Górach Sowich, gdzie w otoczeniu 
przyrody rodziły się teksty i aranżacje do poszczegól-
nych utworów.

Album zawiera 14 piosenek, do większości, których 
teksty i muzykę napisała Anita Lipnicka. Znajduje się tu 
też kilka kompozycji zespołowych oraz trzy autorstwa 
Johna Portera.

– Jeszcze nigdy tworzenie nie sprawiało mi tyle 
przyjemności – przyznaje artystka. – Energia, jaką 
udało nam się uchwycić na tym krążku, jest odzwier-
ciedleniem różnorodnych stanów ducha i przepływu 
emocji między nami. Jest tu do czego się pośmiać, i do 
czego popłakać. Dawno nie nagrałam płyty tak zróżni-
cowanej dynamicznie, gdzie poczucie humoru i dystans 
przeplata się z pejzażami pełnymi wewnętrznej zadu-
my czy uniesienia.

Tytuł wydawnictwa jest więc adekwatny do zawar-
tości – można na nim usłyszeć sporo lejących się, słod-
kich jak miód dźwięków, ale też zadziornych, rasowych 
tematów i gitarowych riffów, które pewnie wzniosą 
dużo dymu na niejednej scenie podczas występów ze-
społu na żywo.

„L” czyli Turnau
„L” to album, na któ-
rym znajduje się kil-
kadziesiąt nigdy do-
tychczas niewydanych 
nagrań audio i video. 
„L” to retrospekcja, bę-
dąca wyborem najbar-
dziej, mniej i najmniej 
znanych utworów, z tymi 
wcale nieznanymi – w tle. L – jak labirynt. L – jak la-
mus. L – jak 50.

Album składa się z dwóch płyt CD z nigdy wcześniej 
niepublikowanym materiałem, oraz DVD z największy-
mi przebojami artysty w wersjach live, a także teledy-
skami i utworami z repertuaru innych artystów.

Wszystkie nagrania pochodzą z lat 1984-2017, czyli 
od momentu zwycięstwa Grzegorza Turnaua na XX Stu-
denckim Festiwalu Piosenki w Krakowie do ostatnich 
rejestracji, jak choćby „Kolęda dla tęczowego Boga” (na-
grana wraz z Magdą Umer).

Autorami wierszy są m.in.: Wisława Szymborska, Ja-
mes Joyce, Jeremi Przybora, Józef Czechowicz, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Julian 
Tuwim, Leopold Staff, Jan Rostworowski, Stanisław Je-
rzy Lec, Wiesław Dymny, Leszek Aleksander Moczulski, 
Michał Zabłocki.

„Mój dom” druga płyta Korteza
Jego debiutancki album 
„Bumerang” był jedną 
z najchętniej kupowa-
nych płyt w 2015 i 2016 
roku. Jej nakład przekro-
czył 90 tys. egzemplarzy.

„Mój dom” to obrazo-
wa, osadzona w czterech 
ścianach i 9 aktach hi-
storia rozpadu związku. 
Płytę tworzyli ludzie z najbliższego otoczenia Korteza. 
Praca nad nią zajęła 18 miesięcy. Producentem, podob-
nie jak wypadku „Bumeranga”, był Olek Świerkot. Więk-
szość partii instrumentalnych Kortez nagrał z kolegami 
ze swojego zespołu. Za teksty odpowiedzialna była Agata 
Trafalska, która pracowała nad nimi z Kortezem.

Całości obrazu płyty dopełnia okładka, inspirowana 
frontem płyty „Blues” zespołu Brekout. Zdjęcie okładko-
we zrobił Konrad Prajsnar, najbliższy przyjaciel Korteza. 
Płytę zapowiada singiel „Dobry moment”, który w dzień 
po premierze trafił do grona najpopularniejszych fil-
mów na polskim YT.
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Góry Umarłych
Tomasz Hildebrandt
Książka dostępna od 22 listopada
Wydawnictwo Akurat
Cena: 39,90

W krótkiej zapowiedzi książki wydawca napisał, 
że jeszcze żaden polski autor nie pisał jak Jo 
Nesbo… 
Strach, zmowa zmilczenia, ponure echa 
mrożących krew w żyłach wydarzeń z przeszłości. 
W okolicach Cisnej w tajemniczych okolicznościach 

znika 10-letni chłopiec. Zadanie rozwiązania 
zagadki spoczywa na barkach nadkomisarza 
Andrzeja Bondara. Grono podejrzanych szybko się 
rozszerza: należą do niego także miejscowi notable 
i ukraińscy przedsiębiorcy, powszechnie kojarzeni 
z mafią. Okazuje się też, że to już kolejny przypadek 
zaginięcia dziecka w tej okolicy. Śledztwo zatacza 
coraz szersze kręgi, a Bondar, chcąc nie chcąc, 
daje się wciągnąć w bagno podejrzeń, pomówień 
i niechęci, w której miejscowa społeczność żyła od 
lat. Intruz z zewnątrz burzy układy i rozbija skorupę 
milczenia…

Książki na zimowe wieczory
Nie ma lepszego czasu na czytanie książek niż długie zimowe wieczory. Za oknem śnieg i mróz, a w domu fotel, 
lampka i kubek z gorącą herbatą. Gdyby się tak dało, to część z nas, książkowych moli, przez 3-4 miesiące nie 
wychodziłaby z domu tylko czytała, czytała, czytała… Marzenie? Chyba tak, ale zawsze warto spróbować i zaopa-
trzyć się w kilka pozycji. My polecamy trzy. 

Sekrety Łodzi cz. 2
Anna Kulik, Jacek Perzyński
Książka dostępna w księgarniach
Księży Młyn Dom Wydawniczy
Cena sugerowana: 31,92 zł

Miał bliskie kontakty z mafią, 
szmuglował alkohol, wyłudził 
ponad 8 mln dolarów i wspierał 
kampanię 35. Prezydenta USA 
Johna F. Kennedy’ego. Jego imię 
to John. John Factor. Rodzina: brat 
Max Factor urodzony w Zduńskiej 
Woli, znany na całym świecie 
twórca kosmetyków.  
Wystarczyło być aktorem, 
muzykiem, piękną kobietą 
lub włożyć gruby banknot do 
kieszeni kierownika i potężne 
dębowe drzwi były otwarte. Przy 
odrobinie szczęścia już po chwili można się było chwalić guzem 
nabitym przez Romana Polańskiego. Miejsce: legendarny „Spatif”. Co 
łączy tych ludzi, miejsca i wydarzenia? Odpowiedź może być tylko 
jedna: nieokiełznana, dzika, szalona i jak zawsze wspaniała Łódź. 
Nie czekaj… Wyścig po sekrety już się zaczął!

Łódzka kuchnia regionalna
Agata Zarębska, Izabella Borowska
Książka dostępna w księgarniach
Księży Młyn Dom Wydawniczy
Cena sugerowana: 31,92 zł

To wyjątkowa książka kucharska 
poświęcona tradycjom 
kulinarnym województwa 
łódzkiego. Autorki zapraszają 
na wyjątkową wyprawę po 
smakach regionu. Razem 
z nimi możemy wyruszyć poza 
granice „ziemi obiecanej” – do 
miasteczek i wsi, w których na 
co dzień pielęgnuje się kulinarne 
dziedzictwo, produkując 
i wytwarzając tradycyjne 
przysmaki w sposób niezmieniony 
od dziesięcioleci. Sprawdzimy, 
jak wspaniale może smakować prosta wodzianka, dowiemy się, 
czym jest trzepka i przekonamy się, że nawet zwykły chrzan może 
stać się gwiazdą obiadu. Książka prezentuje blisko 30 przepisów 
na dania przyrządzone z produktów wytwarzanych tradycyjnie 
w województwie łódzkim. 

Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński 
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14
tel. 42 632 78 61, 42 630 71 17, 602 34 98 02
e-mail: biuro@km.com.pl gg: 4147954
www.km.com.pl, www.facebook.pl/ksiezymlyn
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Jestem taki Włóczykij 
z Muminków
Jest niespokojnym duchem i ma sporo 

pomysłów. Nie czeka aż zadzwoni telefon, 
sama szuka różnych możliwości. Wszystko 
co lubi, mieści się w aktorstwie. Literatura, 

muzyka, sztuka, nawet podróże.  
Z Beatą Olgą Kowalską rozmawia 

Krzysztof Karbowiak.
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LIFE IN. Łódzkie: Piotr Fronczewski po-
wiedział kiedyś, że dobry aktor powinien 
potrafić zagrać nawet ołówek. Gra Pani 
w bardzo popularnych serialach telewi-
zyjnych, teatrze dramatycznym i mu-
zycznym, śpiewa, tańczy, jest lektorem, 
dubbinguje filmy. Czy to jest właśnie ta 
aktorska doskonałość, uniwersalność? 
Aktor powinien umieć to wszystko?
Beata Olga Kowalska: Śpiewać, tańczyć, re-
cytować? (śmiech) Pewnie tak. Natomiast nie 
jest powiedziane, że aktor, który nie potrafi 
śpiewać i nie ma poczucia rytmu, nie może 
być świetnym aktorem dramatycznym. Za-
wsze mi się wydawało, że taką kwintesencją 
aktorstwa, jest właśnie aktor musicalowy, 
który musi posiadać wszystkie te umiejęt-
ności. Uniwersalność daje też większe moż-
liwości, również zarobkowe. Może brzmi to 
trochę przyziemnie, ale jesteśmy przeważ-
nie wolnymi strzelcami, bez etatów więc 
wszechstronność daje nam większe szanse 
na pracę. Ale oprócz tego również większe 
szanse na spełnianie się w tym zawodzie.

Rola doktorowej Wezółowej w serialu 
„Ranczo” przyniosła Pani dużą popular-
ność. Jak na tle innych dokonań aktor-
skich umiejscawia Pani grę w popular-
nym serialu?
W tym zawodzie trochę jest tak, że aktor te-
atralny nie jest popularny. To daje dopiero 
serial czyli telewizja, czasem kino. Popular-
ność daje szansę doboru ról albo realizacji 
projektów, które chodzą nam po głowie. Ja 
jestem trochę niespokojnym duchem, mam 
sporo pomysłów, nie lubię czekać na telefon. 
Gdy przez jakiś czas nie mam nowych pro-
pozycji, to wtedy sama zaczynam szukać re-
pertuaru i możliwości realizacji. Jeśli ma się 
pewną popularność, wtedy jest z tym łatwiej.

A „Ranczo”… To raczej nie jest typowy 
serial. Chyba dlatego, że jest nasz, polski 
i dotyczy naszego miejsca na ziemi. Nasze-
go bycia tu i teraz, naszej mentalności. Jest 
trochę takim krzywym zwierciadłem tego, 
co u nas dzieje się na co dzień, również 
między ludźmi, ich relacji, emocji. Przez 
to jest niepowtarzalny i wyjątkowy. I nie 
mówię tak dlatego, że w nim grałam. Praca 
przy nim też była wyjątkowa i będzie mi jej 
brakować.

Zawodowo, którą rolę uważa Pani za 
ważną w swojej karierze?
Mam taką jedną postać, która mi towa-
rzyszy od kilku lat. To Marlena Dietrich. 

Udało mi się zagrać ją w przedstawieniu 
„Edith i Marlene”. Bardzo się zaprzyjaźni-
łyśmy, jeśli mogę tak powiedzieć. Cały czas 
myślę o tym, by prócz tego, że mam recital 
z jej piosenkami, zrobić może monodram. 
To była niesamowita osobowość, a o jej 
okrytym tajemnicą życiu można nakręcić 
wieloodcinkowy serial. Przygotowując re-
cital z piosenkami usłyszałam „to taki sta-
roć, kto w ogóle teraz wie kim była Marle-
na Dietrich?”, a jednak kiedy miesiąc temu 
„zaśpiewałam” ten recital, publiczność 
śpiewała razem ze mną, bardzo się wzru-
szyliśmy i ja, i widzowie. Pomyślałam, że 
z tym starociem to nieprawda, że muzyka 
i pewne wartości są uniwersalne, i nigdy 
się nie starzeją. Myślę, że z Marleną długo 
się jeszcze nie rozstanę.

Trudno jest wybrać tę jedną, wyjąt-
kową rolę. One przychodzą w różnych 
momentach życia. To jest też trochę tak, 
iż pojawiają się chyba z jakiegoś powo-
du. Może trzeba coś przepracować, przed 
czymś uchronić grając jakąś rolę, przed 
czymś, co mogłoby się zdarzyć w naszym 
życiu. Może podchodzę do tego trochę mi-
stycznie? A podobno twardo stąpam po 
ziemi.

Wystąpiła Pani w musicalu „Mamma 
Mia” w Warszawie, a obecnie gra w mu-
sicalu „Les Miserables” w Łodzi? Jedno-
czesne śpiewanie, gra aktorska i taniec 
są trudne?
Nie jestem niestety wokalistką. Jestem ak-
torką dramatyczną, która coś tam śpiewa 
i absolutnie nie kokietuję mówiąc o tym. Po 
prostu zdaję sobie z tego sprawę. Nigdy nie 
uczyłam się śpiewać, nie szkoliłam głosu, 
poza szkołą teatralną. Dlatego obydwie role 
w musicalu są o tyle mi bliskie, że są bar-
dziej aktorskie niż wokalne. Są też skrajnie 
różne. „Mamma mia” to komedia roman-
tyczna z piosenkami, natomiast „Nędznicy” 
to klasyczny, kultowy, dramatyczny musi-
cal, oparty na poważnej powieści Wiktora 
Hugo. „Nędznicy” to musical, w którym 
nie pada ani jedno słowo mówione. Moje 
role także są zupełnie inne. Tanya, którą 
grałam w „Mamma Mia” to współczesna 
zwariowana, bogata kokietka, a madame 
Thénardier w „Nędznikach” to rola drama-
tyczna, nawet tragikomiczna, przerażająca. 
Powiązaniem tych dwóch postaci są pew-
ne elementy komiczne. Śmieję się, że moje 
granie w musicalu, to w ogóle trochę taki 
chichot losu.

styl życia



54

Dlaczego?
Bo karierę w musicalu robi się będąc mło-
dym człowiekiem, a ja już jestem dojrzałą 
aktorką. W musicalu jest tak, że aktorki po 
czterdziestce nie bardzo mają co grać. A ja 
wbrew wszystkiemu gram i to jest właśnie 
ten chichot losu.

Dojrzała aktorka z bogatym dorobkiem 
startuje w castingach, nie tylko do musi-
cali, walcząc o rolę z młodymi początku-
jącymi aktorami, jakie to uczucie?
Taka uroda tego zawodu, że wciąż jesteśmy 
oceniani. Często bardzo niesprawiedliwie 
i niekonstruktywnie. Mamy teraz takie cza-
sy, gdzie anonimowy obrzydliwy hejt oble-
wa nas jak jakaś magma czy błoto. I jest to 
straszliwe. Natomiast w aktorstwie już tak 
to jest, że trzeba co raz stawać w szranki. 
Oczywiście nie można tego tak do końca 
brać do siebie. Gdy nie dostajemy roli nie 
można tego traktować, jako porażkę, bo po 
pierwsze oszalelibyśmy, po drugie może 
przestalibyśmy być aktorami, a po trzecie 
reżyser może mieć inne wyobrażenie co 
do postaci, do której startujemy. Nie może 
nam to podcinać skrzydeł. Nie jest to oczy-
wiście łatwe, bo każdy z nas ma tą sporą 
dozę egocentryzmu. Jednak to ego trzeba 
troszkę schować do kieszeni.

Co skłoniło Panią do wzięcia udziału 
w obecnej edycji programu „Twoja twarz 
brzmi znajomo”? Nowe wyzwanie?
Opierałam się temu. Myślałam sobie, że jest 
to program dla młodych ludzi. Młodych ak-
torów, wokalistów, którzy uczą się, mierzą 
się ze sobą, którzy w sobie coś odkrywają. 
Nie dla osoby z takim doświadczeniem jak 
ja. Uważałam, że to bez sensu, po co mi ten 
wyścig, cóż mogę jeszcze w sobie odkryć 
nowego? Później pomyślałam jednak, że je-
śli nie teraz, to kiedy? To tak niesamowita 
przygoda, dająca mi możliwości poszalenia 
z postaciami, jakich pewnie nigdy w żadnym 
serialu czy filmie bym nie zagrała. Aktorów 
wkłada się w szufladki i często nikomu nie 
przyjdzie do głowy, że możemy zagrać coś 
skrajnie przeciwnego, wyglądać inaczej niż 
wyglądamy w życiu. A ten program daje 
szansę przeistoczenia się w kogoś innego, 
nie tylko wizualnie, ale również bawiąc się 
głosem. I co jest bardzo ważne dał mi on 
również większą pewność śpiewania. Choć 
to była bardzo ciężka praca, to życzę każde-
mu, a zwłaszcza młodym, żeby mieli szansę 
pojawić się w takim programie. Sprawdzić 
swoje możliwości, bo czasem okazuje się, że 
sami siebie nie znamy, nie wiemy na co nas 
stać, a możemy bardzo siebie zaskoczyć, oj 
bardzo.

Trudno znaleźć informacje o Pani życiu 
prywatnym na przykład na portalach 
plotkarskich, ustawek z paparazzi. Do 
jakiego stopnia Beata Olga Kowalska 
jest w stanie podzielić się prywatnością 
ze swoimi fanami?
Nie zamierzam nikogo krytykować za to, 
że lubi się obnażać. Mnie samej nie intere-
suje, co kto je na śniadanie, za ile tysięcy 
ma torebkę, z kim sypia. To jest prywatna 
sprawa. Dla mnie ważne jest, co ktoś ma do 
powiedzenia i jakim jest człowiekiem. Mam 
chyba zły charakter do tego zawodu, jeśli 
chodzi o obecne czasy. Źle się czuję na ścian-
kach, czerwonych dywanach, wypytywa-
na o moje życie prywatne. Nie lubię takich 
kolorowych wydmuszek pustych w środku. 
Czytając z kimś wywiad wolałabym dowie-
dzieć się czegoś interesującego o tym co my-
śli, o tym jak z czymś się zmierzył w swoim 
życiu i chce o tym opowiedzieć ku przestro-
dze, czy by komuś pomóc. Przygotowując 
się w „twojej twarzy” do zagrania Ewy De-
marczyk, dotarłam do jednego z nielicznych 
wywiadów z nią, gdzie na podobnie zadane 
pytanie odpowiada: „Ależ ja jestem bardzo 
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Beata Olga Kowalska jako madame 
Thenardier w „Les Miserables”
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dla ludzi, bardzo się obnażam, od momentu 
wejścia na scenę, do momentu kiedy z niej 
schodzę.” Oczywiście to było powiedziane 
w trochę innych czasach, ale myślę, że jeżeli 
chodzi o nas, aktorów to najważniejsze jest 
właśnie to, co dajemy z siebie widzom.

Podobno jest Pani osobą bardzo ufną 
i otwartą wobec innych. Nie żałuje Pani 
tego czasem?
Czasem bardzo, wręcz piekielnie. Jestem 
jeszcze do tego wszystkiego bardzo szczera, 
co mi raczej nie przysparza przyjaciół. Na-
tomiast ponieważ sama cenię to w innych 
ludziach, to nie wyobrażam sobie, że nagle 
mogłabym się zmienić. Dzisiaj jest popular-
ne takie sztuczne uśmiechanie się, sztuczne 
relacje, wszystko piękne i fit. Ten uśmiech, 
często przez łzy, pokazywanie światu, że 
wszystko jest ok, super i wspaniale, kiedy 
dzieje się zupełnie coś innego, prócz tego, że 
musi być to bardzo trudne, to jest zupełnie 
nie dla mnie.

Jak postrzega Pani szczęście. Czy ma 
Pani jakąś swoją jego definicję. Kiedy 
czuje się Pani szczęśliwa?
„W życiu piękne są tylko chwile” i chyba nikt 
z nas nie jest permanentnie szczęśliwy. Nie 
ma reguły na szczęście. Jeśli chodzi o mnie 
to są właśnie chwile. Wstaję rano, świeci 
słońce i choć wieczorem kładłam się przybi-
ta i zmęczona nie wiedząc co się zdarzy, bo 
w tym zawodzie trochę jest tak, że drżymy 
o jutro, to taki poranek jest właśnie tą piękną 
chwilą. Nieważne czy to jest zima czy lato. 
To momenty kiedy czytamy książkę, robimy 
coś co sprawia nam przyjemność. Kocham 
podróżować, poznawać nowych ludzi, miej-
sca, wtedy też czuję się szczęśliwa. Bardzo 
szczęśliwa czuję się dając też komuś szczę-
ście. Taka chwila była w „twojej twarzy”, gdy 
po wygraniu jednego z programów mogłam 
Fundacji Gajusz z Łodzi ofiarować wygrane 
pieniądze, myśląc że mogą dać komuś chwi-
lę radości. Tego nie da się przecenić.

Od aktorstwa Beata Olga Kowalska od-
poczywa przy…?
Jak wspomniałam, że jeśli tylko mogę to 
podróżuję. Właściwie od aktorstwa nie da 
się odpocząć. Wszystko co lubię, mieści się 
w aktorstwie. Literatura, muzyka, sztuka, 
nawet podróże (śmiech). Nie wyobrażam 
sobie innego zawodu, niż ten który wyko-
nuję. Pomimo tego, że bywa bardzo nie-
wdzięczny zwłaszcza dla kobiety. Jeden 

z kolegów widząc mnie kiedyś z plecakiem 
powiedział, że jestem taki Włóczykij z Mu-
minków. Coś chyba rzeczywiście w tym 
jest, bo zupełnie nie jestem kobietą luksu-
sową, na co dzień trampki, dres i słuchawki 
w uszach, a nie tipsy i wysokie obcasy.

Czuje się Pani już aktorsko spełniona, czy 
wierzy, że ta najważniejsza rola wciąż 
przed Panią? Może jest to związane z ja-
kimś marzeniem?
Tak naprawdę nigdy nie czujemy się do 
końca spełnieni. Zawsze chcemy czegoś 
więcej, albo czegoś innego. Kiedyś, kończąc 
szkołę teatralną, marzyło mi się zagrać rolę 
dramatyczną. To była Judyta w „Księdzu 
Marku” Juliusza Słowackiego. Niestety dziś 
klasycznych sztuk gra się coraz mniej i na 
dodatek jeszcze niestety bardzo nieklasycz-
nie. Nie spełniło się wtedy i chyba teraz 
są małe szanse. Natomiast gdzieś ta moja 
droga zawodowa, pomimo skłonności dra-
matycznych, poszła w kierunku bardziej 
komediowym, rozrywkowym, nawet ko-
mercyjnym. Dlatego chciałabym zagrać coś 
naprawdę dramatycznego. Nigdy jednak 
nie nazwałabym tego marzeniem, tylko ja-
kimś rodzajem niespełnienia. Ale podobno 
„nie ma krętych dróg dla tego, kto wie do-
kąd zmierza”?
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Beata Olga Kowalska jako Pink w programie „Twoja 
twarz brzmi znajomo”
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LIFE IN. Łódzkie: Łódzka Szkoła Baletowa – to wy-
bór dość nietypowy jak na młodego chłopaka…
Marek Ludwisiak: Te upodobania wyniosłem 
z domu. Mój tato jest muzykiem i – wraz z mamą 
– miłośnikiem opery, szczególnie łódzkiego Teatru 
Wielkiego. Więc od najmłodszych lat wraz z rodzi-
cami uczestniczyłem we wszystkich premierach. 
Oczywiście kilka z nich jako dziecko… przespałem, 
ale każda kolejna budziła moje, coraz większe za-
interesowanie. Szczególnie spektakle baletowe. 
A ponieważ byłem raczej ruchliwym dzieckiem, po 
okresie amatorskiej edukacji tanecznej, uznałem, 
że bycie tancerzem to jest to, co chciałbym w życiu 
robić. I już od pierwszych dni w szkole baletowej za-
fascynował mnie taniec klasyczny.

Poleciłby Pan ten typ szkoły?
Tak, ponieważ szkoła baletowa daje wykształcenie 
całościowe. Przygotowuje do różnego typu tańców. 
Poprzez udział w konkursach – uczy rywalizacji.

To upodobanie do Wielkiego pozostało?
Oczywiście, przecież tu po raz pierwszy zobaczy-
łem, jak wygląda balet klasyczny. Na tej scenie – 
w spektaklach szkolnych – stawiałem pierwsze kro-
ki. Tu wytańczyłem sobie dyplom i dostałem się do 
Amsterdam School of Arts, wyższej szkoły o różnych 
profilach artystycznych, równolegle podejmując 
pracę w Het National Ballet Amsterdam.

Wraca Pan do Polski i co dalej…? Stuka od drzwi 
do drzwi, szuka patronów…?
Z zagranicznym doświadczeniem, praktycznie 
w ciągu trzech dni, otrzymałem pracę w Poznaniu, 
jako koryfej w Polskim Teatrze Tańca u Ewy Wyci-
chowskiej.

…. na jeden sezon, by znów wrócić, tym razem na 
piętnaście lat, na Zachód…
Istotnie, zadomowiłem się najpierw w Theater 
Nordhausen, później w kilku kolejnych teatrach – 

Balet po polsku, 
balet po niemiecku

Dobrze jest zmieniać sceny co trzy, cztery lata. Sprawdzać siebie, 
zdobywać kolejne doświadczenia i piąć się po teatralnej drabince – 

mówi Marek Ludwisiak, tancerz, pedagog, organizator Festiwalu Tańca.
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w Magdeburgu, Bremerhaven, Kaiserslautern i Cottbus. 
Z tamtych ról najlepiej wspominam jedną z pierwszych – 
graną w wieku 20 lat – główną rolę Pana Młodego w „Les 
Noces” z muzyką Igora Strawińskiego.

Do którego z teatrów, do której z ról wróciłby Pan?
Najciekawsza z perspektywy czasu wydaje mi się rola 
Don Jose w „Carmen” w Staatstheater Cottbus. Był wspa-
niały choreograf Wilfred Schneider, wspaniała partnerka 
– Sylvania Pen, wyglądająca naprawdę hiszpańsko. Grali-
śmy ten spektakl przez trzy sezony!

Krążył Pan po Europie. Czym różni się bycie baletmi-
strzem w Polsce i na Zachodzie?
Przede wszystkim role zdobywa się poprzez – zwykle 
otwarte – audycje. Przyjeżdża sto osób, kandydując na 
jedno miejsce. Dobrze jest też zmieniać sceny – tak jak 
ja to robiłem – co trzy, cztery lata. Wtedy znowu czeka-
ją kolejne sprawdziany, kolejne audycje i trzeba piąć się 
po teatralnej drabince, zdobywając kolejne doświadcze-
nia. Na Zachodzie widoczna jest także na każdym kroku 
dążność do współpracy. Gdy tancerz jest chory, a nieda-
leko jest inny teatr, nie problemu, by innego wypoży-
czyć. U nas prawie nie ma współpracy. Tymczasem tam, 
pracując w jednym teatrze, występowałem gościnnie 
w dwóch innych. Poza tym w Niemczech system zatrud-
niania tancerzy jest sezonowy. Po roku tancerz może być 
zwolniony lub ponownie zatrudniony. To zapobiega za-
siedzeniu. Każdy dba o formę, uczestniczy w kolejnych 
lekcjach baletowych i audycjach. To zapewnia wysoki 
poziom artystyczny.

A w Polsce etaty…?
U nas trzeci roczny kontrakt jest już bezterminowy. I to 
wywołuje efekt zasiedzenia. To redukuje chęć rozwoju 
i doskonalenia się, trzymania formy.

Miał Pan też swój łódzki epizod artystyczny…
Występowałem przed trzema laty w Teatrze Muzycz-
nym, m.in. w „Jesus Christ Superstar”. Teraz obserwuję 
Teatr Wielki i widzę, że przede wszystkim brakuje tam 
wymiany pokoleniowej. Choć z każdym rokiem przybywa 
młodych ludzi, często z międzynarodową praktyką, sce-
ny teatrów są dla nich prawie niedostępne. Wpływ na to 
ma także nieprzejrzystość konkursów – tak na członków 
i kierowników baletów, jak i dyrekcji teatrów. Teraz śro-
dowisko czeka z zaciekawieniem na konkursy w łódzkim 
Teatrze Wielkim, m.in. na kierownika baletu…

Czy z baletu da się wyżyć…?
Ukazał się ostatnio raport „Artysto, z czego żyjesz?”, 
z którego wynika m.in., że sytuacja materialna 550 pol-
skich tancerzy jest fatalna. To ludzie, którzy pracują 
bardzo ciężko, są bardzo oddani temu, co robią, a czę-
sto ciężko im przeżyć z miesiąca na miesiąc. Poza tym 
odebrano nam wcześniejsze emerytury (dla baletu było 
to 40 lat dla kobiet, 45 dla mężczyzn). W ten sposób „sta-

rzy” muszą wciąż pracować, a dla młodych nie ma w te-
atrach miejsca.

Często staje Pan na scenie w roli choreografa, w roli 
pedagoga – także z myślą o tym, że krótki jest żywot 
tancerza?
Wielu tancerzy odchodzi z zawodu, ponieważ nie ma 
w nich instynktu pedagoga. Ja go odkryłem w sobie. Już 
nawet na swój dyplom sam choreografię przygotowałem. 
Podobnie, startując w licznych konkursach czy realizując 
się w Niemczech. Zawsze chciałem być nie tylko odtwór-
cą, ale i twórcą.

Związany jest Pan też – jako organizator – z odbywa-
jącym się w końcu listopada po raz czwarty, Opolskim 
Festiwalem Tańca. Na czym polega oryginalność tej 
imprezy?
Tak – jestem dyrektorem artystycznym. Chcemy, by było 
to święto tańca. Naszym celem jest zgromadzenie wszyst-
kich tańczących w jednym miejscu. Nie dzielić ich na 
tych, którzy wywodzą się z ruchu amatorskiego czy są 
po szkołach baletowych, tych, którzy tańczą salsę czy 
batatę… W tym roku można było skorzystać z porad 37 
pedagogów tańca. Można też podglądać innych tancerzy. 
Są pokazy, turnieje tańca, bitwy taneczne. To wszystko 
w jednym miejscu – w DomEXPO w Opolu. To przedsię-
wzięcie nie tylko na skalę krajową, ale europejską. Chce-
my się rozwijać m.in. poprzez zaproszenie w przyszłym 
roku zespołów baletowych. Trwa burza mózgów! Jeste-
śmy otwarci na każda formę współpracy i promocji.

Także Łódź w coraz większym stopniu tańcem stoi. 
Którą z organizowanych tu imprez uważa Pan za god-
ną polecenia?
Renomę Łodzi wciąż tworzą Łódzkie Spotkania Baletowe. 
Wspaniała impreza, która, niestety, trochę się rozeszła. 
Kiedyś były to skomasowane dwa tygodnie i to było faj-
ne. Teraz, gdy znany zespół ma czas – przyjeżdża. W ten 
sposób impreza traci walor festiwalu. A warunki do or-
ganizowania takich imprez mamy w Teatrze Wielkim do-
skonałe, co podkreślał nawet Maurice Béjart!

Czy ma Pan w kręgach łódzkich swoich baletowych 
idoli?
To niewątpliwie znakomitość polskiego baletu Roman 
Komassa, związany z zespołem Conrada Drzewieckiego, 
a w Łodzi z Teatrem Wielkim i Teatrem Logos.

A z którą z łodzianek chciałby Pan zatańczyć?
Na pewno z Julią Sadowską, absolwentką łódzkiej Szkoły 
Baletowej, solistką naszego Teatru Wielkiego. To bardzo 
ciekawa osobowość i wielki talent.

Dziękuję za rozmowę

l Rozmawiał: Marek Niedźwiecki
l fot: Archiwum prywatne
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Australia, to jednak dużo więcej niż tradycyjne „must see”. 
To miejsce, które zachwyca swoją różnorodnością, prze-
strzenią, niesamowitą naturą i dzikością, a jednocześnie 
mocno czuć tam wpływy europejskiej kultury, szczególnie 
w dużych miastach, oraz amerykański styl życia – dużo 
tłustego jedzenia, ogromne puste przestrzenie, fantastycz-
ne miejsce do surfowania (niczym w Kalifornii) i ogromne 
pickupy. Australia potrafi także przerażać – niebezpieczne 
pająki, których jad może pozbawić życia, jadowite węże, 
ogromne krokodyle, meduzy i inne stworzenia czyhające 
tylko na to, aby śmiertelnie zaatakować. Jednak wystarczy 
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i uważ-
nie czytać ostrzeżenia o wężach, krokodylach i rekinach, 
by przeżyć fantastyczną podróż na kraniec świata.

Australię, jak każdy inny kraj na świecie, można po-
znawać na dwa sposoby – zwiedzając muzea i zabytki 
architektury w dużych miastach i trafiając w te miejsca, 
które zapierają dech w piersiach i kuszą swoją niespoty-
kaną urodą. Dziś prezentujemy tylko kilka punktów na 
ogromnej mapie, które cywilizacja skutecznie omija i kie-
dy tam się trafi, można mieć wrażenie, że rzeczywiście 
dotarliśmy na koniec świata…

Turkusowa woda i rafy koralowe
Wszyscy, których kusi nieskazitelna przyroda, plaże peł-
ne białego piasku i krystalicznie czystej wody, muszą tra-
fić na Wyspy Whitsunday. To archipelag położony przy 
wschodnim wybrzeżu, w stanie Queensland, w samym 
sercu Wielkiej Rafy Koralowej. O wyspach mówi się, że 
to najpiękniejsze miejsce Australii, po prostu „raj na zie-
mi” i nie ma w tym wielkiej przesady. Przyciągają zapie-
rającymi dech w piersiach widokami, turkusową gorącą 
wodą, białymi plażami oraz rafami koralowymi. Natura 
jest tu ściśle chroniona przed wpływami cywilizacji i na 
większość małych wysepek można dostać się wyłącznie 
statkiem. To także raj dla wszystkich, którzy lubią nur-
kować.

Queensland – rajskie miejsce 
z krokodylem i misiem koala
Wyspy Whitsunday są częścią stanu Queensland, miej-
sca, w którym znaleźć można nieskażoną naturę, a lasy 
tropikalne wręcz wrastają w rajskie plaże, na których 
czasami można natknąć się na niebezpiecznego kroko-
dyla słonowodnego. Uważać trzeba także na meduzy, 

Przygoda w Australii
Piękna pogoda, kangury, koale, opera w Sydney – z tym 

zwykle kojarzy nam się Australia. No, może jeszcze z rafą 
koralową, bumerangiem i z tym, że żyje tam mało ludzi.

Kanion Królewski
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które ponoć mogą poparzyć swoim śmiertelnym jadem. 
Występują od późnego października do czerwca. Są jed-
nak specjalne plaże, gdzie wyznaczono obszary wolne 
od meduz, chronione przez specjalną siatkę. W Queens-
land występują także koale żyjące w naturze – najłatwiej 
jest je znaleźć na wyspie Magnetic Island, znanej z prze-
pięknych plaż i widoków. Podczas spaceru po dawnych 
fortach można wypatrzeć te słodkie zwierzęta zwisają-
ce z drzew, albo zajadające się liśćmi eukaliptusa.

Czerwona skała w środku kontynentu
Dokładnie w centrum Australii znajduje się skała Uluru, 
zwana inaczej Ayers Rock. To święta skała Aborygenów. 
Warto się wybrać na spacer dookoła góry, podążając 
w milczeniu śladami aborygeńskich legend.

Niedaleko, jak na australijskie odległości, bo około 
500 km dalej, znajduje się Kanion Królewski. Kilkugo-
dzinny spacer brzegiem kanionu dostarcza przepięk-
nych widoków, a fakt, że jest jeszcze bardziej oddalony 
od najbliższych miast i cywilizacji sprawia, że na szlaku 
nie ma turystów. Warto spędzić noc, w którymś z ośrod-
ków dostępnych w pobliżu. W zupełnym odizolowaniu 

od świata, bez interentu i zasięgu w telefonie, na kem-
pingu, gdzie nocą spacerują dzikie psy dingo. Oderwanie 
od cywilizacji i poczucie, jak daleko stąd do domu jest 
nieocenione.

Na koniec przejażdżka Great Ocean 
Road
To malownicza droga położona na zachód od Melburne, 
ciągnąca się przez prawie 250 km nad samym wybrze-
żem. Została wybudowana jako pomnik ofiar wojny, 
przez żołnierzy powracających z wojny, w hołdzie ich 
poległym kolegom. Drogę można przejechać w jeden 
dzień, ale i 3-4 dni, to może być mało. Ma się ochotę 
zatrzymywać co 10 minut na każdym punkcie widoko-
wym i podziwiać morskie krajobrazy. Najsłynniejszy, 
to „Dwunastu apostołów”, gdzie monumentalne skały 
wynurzają się z oceanu. Na Great Ocean Road jest też 
mnóstwo urokliwych miasteczek, z pięknymi domami 
i małymi knajpkami, w których warto zatrzymać się na 
nieśpieszny lunch.

l Agata i Yann L’helgoualc’h

Święta góra Uluru

Great Ocean Road

Whitsunday

Koala
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Łódź w obiektywie 
Anety Jurek, 
niepoprawnej 
optymistki od 
urodzenia. Z pomysłami 
kompletnie nie 
pasującymi do cyferek 
w numerze PESEL. 
Swoje zdjęcia, które 
jak mówi powstają 
z serca i bacznej 
obserwacji otaczającej 
jej rzeczywistości, 
zamieszcza na swoim 
FB blogu: To wlasnie ja 
/ It’s just me



61www.lifein.pl

T
To autorski projekt z pogranicza sztuki i designu. Artystki 
wyszukują stare i zniszczone meble i nadają im zupełnie 
nowy wyraz. – Miałyśmy dużo mebli do przygarnięcia. 
Odkryłyśmy, że obie mamy potrzebę uratowania ich i na-
dania im nowego życia, stąd nietypowy pomysł, zupełnie 
odmienny od naszych twórczości – mówi Natalia Kalisz-
-Patelak.

Wykorzystują szalone kolory i tworzą inspirowane 
op-artem wzory, które malują ręcznie. – Każdy wzór sta-
rannie projektujemy. Stawiamy na geometryczne kompo-
zycje w połączeniu z klasyczną formą mebla – mówi Ewa 
Żochowska. Jako pierwsze z ich rąk wyszły Porąbana Jani-
na i Walnięta Helena, czyli dwie szafki w kontrastowych 
barwach i awangardowych wzorach. Później dołączyły 
Kudłata Lucyna, Koślawy Henryk czy Włochata Danuta. 
– Kiedy pracowałyśmy nad nazwą, powstała inicjatywa, 
żeby nadawać meblom imiona, chciałyśmy je w ten spo-
sób uczłowieczyć – tłumaczy Natalia.

Swoją pierwszą kolekcję artystki zaprezentowały 
podczas Festiwalu Łódź Design w 2015 roku. – Meble po-
wstawały jednocześnie przez parę miesięcy. Same nie 
wiedziałyśmy, jaki będzie efekt. To była dla nas wielka 
ekscytacja – patrzyłyśmy jak projekt, który wyświetlał się 

na monitorze, zaczyna funkcjonować w rzeczywistości – 
mówi Ewa. Porąbane meble występują w pojedynczych 
egzemplarzach, a każdy wzór i układ kolorów jest unika-
towy, w pełni, fragment po fragmencie ręcznie nanoszony 
na drewnianą powierzchnię. Natalia i Ewa realizują rów-
nież indywidualne zamówienia. – Każde z nich jest dla nas 
wyjątkowe. Jeśli ktoś oddaje w nasze ręce stary mebel po 
cioci albo po babci, to ma do niego sentymentalny stosu-
nek. Wszystkie meble mają swoją historię, my nadajemy 
jej nowy bieg. Otwieramy nowy rozdział – mówi Natalia.

Zdarzają się też klienci, którzy sami chcą się zaanga-
żować w proces odmieniania swoich mebli. To dla nich 
artystki przygotowały warsztaty meblarskie. – Przycho-
dzą do nas osoby, które mają w sobie mocno zakorzenio-
ną potrzebę stworzenia czegoś, nadania meblom nowego 
życia. Nawet jeśli nie mają doświadczenia, bardzo szybko 
się uczą i zarażają się naszą pasją – mówi Ewa. Artystki 
przyznają, że Porąbane Meble i organizacja warsztatów 
to dla nich przede wszystkim odskocznia od malarstwa 
i grafiki, którymi zajmują się na co dzień. – Każdy, kto 
tworzy ma świadomość tego, że czasem warto odpocząć 
od indywidualnej twórczości, odejść na chwilę od sztalu-
gi, aby zmienić punkt widzenia – dodaje Ewa.

Wcześniej zajmowały się malarstwem i grafiką. Poznały się na Księżym 
Młynie, gdzie w tym samym czasie objęły pracownie artystyczne. 

Natalia Kalisz-Patelak i Ewa Żochowska odkryły, że łączy je miłość  
do mebli z duszą. Od trzech lat tworzą razem – Porąbane Meble.

Walnięta 
Helena  

czy Jadowita Konstancja?
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Polskie, tradycyjne potrawy wigilijne to naprawdę dłu-
ga lista. Menu wigilijne obfituje w ryby, dania z kapustą 
i grzybami, a także słodkie wypieki z makiem, bakalia-
mi i przyprawami korzennymi. Symbolizująca chrześci-
jaństwo, chrzest i odrodzenie się życia – ryba – jest naj-
ważniejszą potrawą na wigilijnym stole. Podajemy ją pod 
różnymi postaciami. Najpopularniejsze są karpie, śledzie, 
a ostatnio także pstrąg i łosoś.

Jako pierwsza na stole pojawia się zazwyczaj zupa. 
I tu nie ma już jednej reguły dotyczącej jej rodzaju. 
Wszystko zależy od tego w jakim regionie kraju mieszka-
my. Na Pomorzu serwowana jest zupa rybna, na Warmii 
i Mazurach – zupa owocowa, w Małopolsce – zupa grzy-
bowa, w Mazowieckiem i Łódzkiem – barszcz czerwony 
z uszkami.

Jeśli chodzi o potrawy z ryb, to nadal na stołach kró-
luje karp. Już w siedemnastowiecznych dziełach kulinar-
nych receptur na karpiowe dania było sporo, choć karp 
nie był wówczas królem wigilijnego stołu. Stał się nim 
w okresie Peerelu, bo był tani i łatwy w hodowli, a po-
nadto wyboru wielkiego nie było. Mimo upływu 25 lat 
od upadku komunizmu, karp obowiązkowo ląduje na 
talerzach w większości domów – i to właśnie taki jak za 
dawnych lat, czyli panierowany i smażony. Coraz częściej 
sięgamy jednak także po pstrągi, łososie, szczupaki, czy 
sandacze. Oczywiście nie można pominąć śledzi. Dzisiaj 
w sklepach króluje filet typu matjas (całe solone śledzie 
niestety nie tak łatwo kupić). W Wigilię podajemy je zwy-
kle w oleju czy też z jabłkami, śmietaną i siekaną cebulką, 
rzadziej z borowikami, cytryną i jałowcem, z jabłkiem 
w miodzie, z rodzynkami, w formie tatara, z maryno-
wanymi grzybkami czy po stanisławowsku z czosnkiem 
i majerankiem. Wyśmienitych przepisów na ryby nie bra-
kuje. Jeśli nie znajdziemy ich w babcinych notatkach, na 
pewno z pomocą przyjdą liczne blogi kulinarne.

Ryby gotowe czas więc na kapustę, która na świątecz-
nym stole pojawia się pod różnymi postaciami. W Łódz-
kiem – króluje kapusta z grochem. To staropolska potra-
wa, danie przygotowywane jest z gotowanego grochu 

i kapusty kiszonej. Odpowiednio przyprawione maje-
rankiem i z dodatkiem cebulki jest wyjątkowo smaczne 
w swojej prostocie.

Kapusta w towarzystwie grzybów, idealnie nadaje się 
też do pierogów. To ich tradycyjny wigilijny smak, ale pie-
rogi możemy podawać na różne sposoby – nadziewane 
soczewicą, dynią, kaszą lub na słodko – wędzonymi śliw-
kami czy makiem.

Jeśli już o maku mowa, to jest on wykorzystywany 
w rodzinach o korzeniach kresowych czy galicyjskich do 
przyrządzenia kutii. Oprócz maku, potrzebne są: psze-
nica, miód, migdały, orzechy włoskie oraz suszone lub 
kandyzowane owoce. W przeszłości kutia – deser i ary-
stokracji, i włościan – miała przede wszystkim znaczenie 
magiczne (przyrządzano ją z jęczmienia, uważanego za 
ziarno boskie). Mak to także nieodłączny składnik innego 
ważnego wigilijnego deseru, czyli makowca z ciasta droż-
dżowego lub krucho-drożdżowego. Pod koniec XIX w. na 
stołach królowała nie tylko kutia czy łamańce z makiem: 
w Galicji królową deserów była strucla z makiem, a na 
Śląsku czy Zagłębiu – makówki czy makiełki (przygoto-
wane z maku, chałki, mleka, masła, miodu z dodatkiem 
bakalii czy suszonych owoców).

Skoro już o deserach mowa to na wigilijnym stole nie 
może zabraknąć piernika. W Łódzkiem regionalnym pro-
duktem jest piernik z marchwi, który jako pierwszy z te-
renu gminy Dmosin został w 2008 roku wpisany na Listę 
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Tradycyjny piernik ma w swoim składzie miód, ale 
ponieważ dawniej miód nie był produktem łatwo dostęp-
nym, gospodynie wymyśliły przepis na piernik, który sma-
kuje i pachnie jak tradycyjny piernik z miodem, ale nie ma 
go w swoim składzie. Tak powstał piernik z marchwi, czę-
sto występujący w Łodzi pod nazwą ciasto marchewkowe.

Wspaniale na deser smakują też świąteczne ciastecz-
ka – pierniczki i ciastka maślane. Te ostatnie szczególnie 
lubią dzieci, są proste i łatwe w przygotowaniu, a ich 
ozdabianie sprawi frajdę całej rodzinie. Miłej zabawy 
i smacznych świąt.

Smaczne święta
Różne są tradycje i zwyczaje dotyczące wigilijnych potraw. 

Dawniej liczba wigilijnych dań różniła się w zależności 
od regionu, stanu czy pochodzenia. Pięć lub siedem dań 

podawano u włościan, dziewięć u szlachty, a 11 lub 13 
u arystokracji. Zwyczaj przyrządzania 12 potraw wigilijnych 

ukształtował się prawdopodobnie na przełomie  
XIX i XX wieku.
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Baran: 21 marca – 19 kwietnia
Barany są zdeterminowane, odważne, dominujące, sta-
nowcze i lubią komfort. Ale też niecierpliwe i impulsyw-
ne. Kiedy na skrzyżowaniu czekają na zielone światło, co 
chwilę naciskają pedał gazu i popędzają tych, którzy jadą 
„za wolno”. To ich typowe cechy. Zawsze też muszą być 
pierwsze, a droga bywa najlepszym miejscem, by to udo-
wodnić. Dlatego Barany wręcz muszą mieć samochód z do-
brym przyspieszeniem, krótką drogą hamowania i łatwy 
w manewrowaniu. W ich naturze jest też to, że najlepiej 
czują się same ze sobą, więc jeśli będzie trzeba wybierać 
pomiędzy skórzaną tapicerką, a miejscem dla pasażerów, 
nie będą miały z tym problemu. Duże lusterka wsteczne 
raczej się nie przydadzą, bo przy preferowanym przez Ba-
rany stylu jazdy, nie będzie czasu na rozglądanie się. Sa-
mochód Barana powinien być nie tylko szybki, ale także 
stylowy. Audi TT, Porsche 911, albo BMW cupe i cabrio serii 
8, które pojawią się w salonach w 2018 roku – za kierowni-
cą każdego z tych aut na pewno się odnajdziesz. Coś z niż-
szej półki? Może MINI Cooper S, Audi S1, Ford Focus RS, 
VW Polo R WRC? A może zupełnie nowy wóz? W salonach 
Hyundaia debiutuje właśnie nowy, sportowy i30 N, o mocy 
260 KM, rywal Golfa GTI. Koniecznie wybierz auto w kolo-
rze czerwonym. To twoja najszczęśliwsza barwa.

Byk: 20 kwietnia – 20 maja
W życiu ceni sobie stabilizację i bezpieczeństwo. Jest 
ostrożny, ale uparty. Ponieważ dba o swój komfort i lubi 

solidne rzeczy, zwraca uwagę na limuzyny ze skórzanymi 
fotelami, dobrym zawieszeniem, cichym i dynamicznym 
silnikiem. Potrzebuje też dużego bagażnika, ponieważ 
zawsze wozi ze sobą dużo rzeczy. Jest praktyczny, więc 
stawia na modele bogato wyposażone w systemy wspo-
magające kierowcę. Propozycja dla Byka: Volksvagen 
Passat Kombi, Toyota Aavensis, Subaru Forester, Peugeot 
3008, Hyundai Tuscon, nieco mniejsze BMW serii 3, albo 
Volvo XC40, które właśnie wjeżdża do salonów, czy debiu-
tujący w przyszłym roku Citroën C3 Aircross. Ich zalety to 
fajnie zaprojektowana kabina i wygodne, szerokie fotele, 
w których można się zanurzyć, rozluźnić. Zawieszenia są 
zrobione tak, aby nie czuć żadnych nierówności. Po pro-
stu auta idealne na romantyczną podróż. Uwierz astro-
logom – Byki do pełni szczęścia potrzebują samochodu, 
który pozwoli podziwiać zachody słońca na skraju plaży. 
Najlepsze kolory? Na pewno biały i nigdy czerwony.

Bliźnięta: 21 maja – 21 czerwca
Bliźnięta emocjonalnie podchodzą do życia, są kreatyw-
ne i szalenie towarzyskie. Nie dla nich chwile relaksu 
z rodziną, na łonie natury. Według astrologów będzie pa-
sował do nich samochód, który jest przestronny o agre-
sywnym wyglądzie, z trybem do jazdy sportowej i ekono-
micznej, albo kilka mocno różniących się modeli, które 
można zmienić w zależności od humoru. Osoby spod tego 
znaku często miewają huśtawki nastroju. Jeśli mówimy 
o jednym samochodzie, do Bliźniaka pasują crossove-

Wielki horoskop 
motoryzacyjny  
na 2018 rok

Twoje nowe auto ma być idealne pod każdym względem. Masz już za 
sobą długi maraton po salonach, stertę katalogów i listę samochodów, 
które trafiają w twoje oczekiwania, gust i budżet. Podpytujesz rodzinę, 

przyjaciółki, znajomych w pracy. Każdy radzi coś innego. Kogo słuchać? 
Głowa pęka od myślenia? Spójrz co podpowiadają gwiazdy. Wspólnie 
z wróżką Angeliką sprawdziliśmy w jakich samochodach poszczególne 
znaki zodiaku będą czuły się najlepiej w 2018 roku. W końcu przełom 

roku to czas horoskopów.
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ry: Nissan Juke, nowa Honda CR-V, Toyota CH-R. Szukasz 
czegoś bardziej wyjątkowego? W przyszłym roku w salo-
nach Mitsubishi pojawi się całkowicie nowy SUV z nad-
woziem utrzymanym w stylu cupe – Eclipse Cross. Będzie 
wyposażony w liczne systemy wspomagania i napęd 4x4. 
Szczęśliwy kolor dla Bliźniąt to zielony.

Rak: 22 czerwca – 22 lipca
Cechy charakterystyczne raka to wrażliwość i zorientowa-
ne na rodzinę. Lubią spokój i pragną harmonii. Gdyby to 
zależało od nich, nie jeździłyby zbyt wiele, ale ponieważ 
rodzinne zobowiązania są dla nich priorytetem, akceptu-
ją długie, częste i dalekie podróże. Pełnię szczęścia czują 
w aucie, które bardzo dobrze przeszło testy zderzeniowe 
i ma na pokładzie najnowocześniejsze systemy bezpie-
czeństwa oraz elektroniczne programy ułatwiające pro-
wadzenie samochodu. Renault Espace, Jeep Compas, Ford 
Galaxy, Toyota Land Cruser, Kia Carrens, Renualt Kadjar, 
Mazda CX5, ale też Audi A3 mają długą listę funkcji bez-
pieczeństwa i doskonałe wyniki w testach zderzeniowych. 
Pozwolą na niezapomniane wycieczki z rodziną i przyja-
ciółmi. Możesz poczekać i sięgnąć na wyższą półkę. Nie 
z gwiazd, ale z zapowiedzi można wyczytać, że w przy-
szłym roku czekają nas motoryzacyjne premiery Audi Q8, 
który będzie najbardziej luksusowym SUV-em w ofercie 
marki oraz BMW X7, większy i droższy od X6. Pytasz o ko-
lory? Postaw na tradycyjne barwy, takie jak srebrny, biały, 
granatowy. Stonują twoją wrażliwą psychikę.

Lew: 23 lipca – 22 sierpnia
Ludzie pochodzący spod tego znaku są urodzonymi przy-
wódcami. Sposób, w jaki zachowują się za kierownicą, 
odzwierciedla ich pewność siebie. Jeżdżą z pasją i tak, by 
poczuć smak adrenaliny. Zawsze starają się zwrócić na 
siebie uwagę i jeśli tylko ich na to stać, szukają najlep-
szych i najdroższych rzeczy. Ich samochód też musi być 
drogi, solidny, dobrze się prowadzić i robić wrażenie. Naj-
lepiej, pasowałby do Lwa Rolls Royce, ale gdyby nie było 
to możliwe, chętnie usiądzie za kierownicę Jaguara albo 
BMW i8. Jeśli szukasz czegoś tańszego, wybierz Hyundaia 
Elantrę, Volkswagena Passata, Kię Optimę. Są przestron-
ne i stylowe. Jeśli cenisz sobie przede wszystkim komfort, 
poczekaj do zimy 2018 na nowego Citroena C5 Aircrosa. 
Szczęśliwy kolor dla Lwa to czerwony albo żółty.

Panna: 23 sierpnia – 22 września
Panny są zorganizowane, konserwatywne, praktyczne. Ku-
pując nowy samochód stawiają na prestiż i jakość, ale są też 
oszczędne i szukają aut z najlepszym stosunkiem jakości 
do ceny, uważnie analizując specyfikacje techniczne. Taki 
nabytek są gotowe posiadać przez długie lata. Dbają o swo-
je mienie. Bez względu na to, jak długo Panna jeździ swo-
im wozem, zawsze jest w idealnym stanie i zawsze lśni 
czystością. Pasażerom najchętniej kazałaby zdejmować 
buty. Pannie nie jest potrzebny ani system nawigacji, ani 
wskaźnik zmiany biegów, bo ona wszystko wie lepiej. Jak 
we wszystkim w życiu, Panna jest niezawodnym kierowcą. 
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Raczej nie dostaje mandatów, chyba że za prędkość. Ford 
Focus, Suzuki SX4, Skoda Rapid, Seat mogą być dla niej 
wdzięcznym towarzyszem. Kolory ziemi: ciemnobrązowy, 
zielony, a nawet silny granatowy, to odcienie dla Panny. 
Granatowy, mocny i zimny kolor, dodaje pewności siebie 
i pomaga utrzymać nerwy na wodzy.

Waga: 23 września – 22 października
Ludzie spod znaku Wagi są zazwyczaj bardzo poukłada-
ni. Urodzeni dyplomaci, dusze towarzystwa. Waga dołoży 
wszelkich starań, aby zapewnić rodzinie i przyjaciołom 
komfortowe warunki. Zachowuje się bezpiecznie za kie-
rownicą i ze stoickim spokojem reaguje na świat dookoła, 
bez względu na okoliczności. Samochód Wagi musi być 
niedrogi i niezbyt rzucać się w oczy, wybiera więc Skodę 
Octavię, Hyundaia i30, nową Hondę Jazz. Są nie tylko nie-
drogie, ale również wyglądają elegancko. Niezależnie od 
tego, który samochód kupi Waga będzie z niego zadowo-
lona, ponieważ uzna, że czas spędzony na porównywaniu 
różnych modeli i wersji nie był stracony. Wagi o duszy 
artystycznej powinny spojrzeć na Fiata 500. Przekonają 
się, że można go ciekawie spersonalizować. Błękitny, nie-
bieski i szary to najlepsze kolory samochodów dla Wagi. 
Symbolizują równowagę i harmonię.

Skorpion: 23 października – 21 listopada
Skorpiony są namiętne, asertywne i zdeterminowane. By-
wają zaradne i ekspresyjne, a wrodzona odwaga czyni ich 
towarzyskimi. Dobrze czują się w samochodach z najno-
wocześniejszą technologią, wygodnych, z dynamicznymi 
silnikami. Mają tendencję do górowania nad innymi. Wła-
śnie dlatego przedstawiciele tego znaku częściej wybierają 
duże pojazdy terenowe z napędem na cztery koła. W roz-
mowach z dilerami mają jasno sprecyzowane oczekiwania. 
Ważną rolę będzie odgrywała w samochodzie Skorpiona 
pojemność silnika, bo lubi on prędkość i ryk pod maską. 
Najlepsze marki, to Porsche i BMW, Subaru, Honda, Lexus. 
Zapisz w kalendarzu, że dealerzy Alfa Romeo sprzedają 
model Stelvio Quadrifoglio, najszybszego SUV-a na świecie. 
I pamiętaj, żeby szerokim łukiem omijać kolory natury.

Strzelec: 22 listopada – 21 grudnia
Niecierpliwy perfekcjonista, optymistycznie nastawiony 
do życia, uwielbiający podróżować – tak można przedsta-
wić Strzelca w telegraficznym skrócie. Jest bardzo towa-
rzyski, a jednocześnie wolność i przestrzeń są dla niego 
bardzo ważne. Oznacza to, że potrzebuje samochodu, 
który może pomieścić kilka osób i zabierze wszędzie tam, 
gdzie fantazja zaprowadzi. Można mieć wrażenie, że to 
właśnie dla Strzelców stworzono samochody 4x4, SUV-y 
lub crossovery. Jeep Grand Cherokee czy Opel Grandland 
X, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku, albo 
Kia Stonic, czy Hyundai Kona byłby dla nich najlepszym 
towarzyszem podróży. W przyszłym roku, na rynku po-
jawi się pierwszy SUV z logo DS, który ma konkurować 
z Audi Q5. Podstawowe szczęśliwe kolory tego znaku, to 
żółty i czarny.
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Koziorożec: 22 grudnia – 19 stycznia
Ludzie spod tego znaku słyną z profesjonalizmu i praktycz-
ności. Przez całe życie dążą do osiągnięcia wysokiego sta-
tusu w społeczeństwie. „Idę powoli, ale tylko naprzód” – to 
motto doskonale opisujące Koziorożca. Jest osobą ambitną 
i przedsiębiorczą. Jego samochód musi być prosty, użytecz-
ny i nie może zużywać za dużo paliwa. Zamiast płacić wyso-
kie rachunki na stacji benzynowej, bez oporów godzi się na 
mniejsze auto. Prowadząc na pewno nie będzie korzystać 
z gadżetów, które mogłyby go rozpraszać na drodze. Jako 
zwolennicy bezpiecznej jazdy, Koziorożce są zdyscyplino-
wane, odpowiedzialne i nie lubią częstych zmian samo-
chodów. Postaw zatem na Peugeota 208, Citroena C3, Forda 
Fiestę, Seata Ibizę, Toyotę Auris (najlepiej w wersji hybrydo-
wej), lub nieco większego Opla Insignię i odświeżoną Hon-
dę Civic z nowym silnikiem wysokoprężnym i-DTEC, która 
w marcu przyszłego roku, trafi do salonów. Praktyczne, nie-
zawodne i trwałe – takie samochody lubią Koziorożce.

Wodnik: 20 stycznia – 18 luty
Wodniki uwielbiają nowoczesną technologię, komputery 
i inne gadżety elektroniczne. Śnią o samochodach na paliwo 
alternatywne. Wodnikowi bardziej przypadnie do gustu sa-
mochód niekonwencjonalny niż tradycyjny. Dlatego większą 
satysfakcję czerpie jeżdżąc Fiatem 500, nowym Nissanem 
Micrą niż Skodą Fabią. Inteligentne i sportowe samochody są 
doskonałym wyborem wszystkich Wodników. Z jednej stro-
ny nieśmiałe i spokojne, ale z drugiej ekscentryczne, ener-
giczne i megatowarzyskie postawią zatem na samochód, 
który będzie intrygować – Volksvagena T-Roc, MINI Country-
mana, zmodernizowanego w tym roku Golfa R, Hondę Civic 
Type-R czy Velara z logo Range Rovera, albo nowego Nissana 
LEAF z napędem elektrycznym. Wiosną w salonach pojawi 
się odświeżony i powiększony Ford Focus. Jeśli zdecydujesz 
się go zamówić wybierz nadwozie w kolorze czarnym, sza-
rym, ciemnoniebieskim lub brązowym, to twoje barwy.

Ryby: 19 luty – 20 marzec
Ryby są bardzo przyjazne, bezinteresowne, zawsze chętnie 
pomagają innym, nie oczekując niczego w zamian. Z drugiej 
strony Ryby są bardzo skomplikowane i nieprzewidywalne. 
Kupując samochód nie dbają o to, jak wygląda, jaki ma silnik 
i ile kosztuje. Ważne, by był bezpieczny, dobrze wyposażony 
i bezproblemowy. Rybom najlepiej użytkuje się popularne, 
niewielkie modele, na przykład Volkswagena Polo, Toyotę 
Yaris, czy stylizowanego na terenówkę Hyundaia i20 w wer-
sji Active, Seata Ibizę, Fiata Grande Punto, albo nowego For-
da Ka+ , który tej jesieni trafił na polski rynek i ma niewiele 
wspólnego z poprzednim Ka. Jest większy i znacznie lepiej 
wyposażony. Ryby na drodze są trochę roztrzepane i zakrę-
cone, dlatego powinny wybrać samochód porządnie wyposa-
żony w systemy bezpieczeństwa. Zimą przyszłego roku w sa-
lonach Audi rozpocznie się sprzedaż najnowszej generacji 
Audi A1, większej i znacznie lepiej wyposażonej, niż obecna. 
Rybom sprzyjają barwy takie jak niebieska, zielona, srebrna.

l Magda Maciejczyk
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W Polsce – w przeciwieństwie do krajów Europy Za-
chodniej – księgowość jest traktowana przez firmy 
jako przykry obowiązek. Sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw uważa ją za smutną konieczność na-
rzuconą przez urząd skarbowy. Ten przykry, firmowy 
obowiązek zostaje spełniony przy współpracy z biu-
rem rachunkowym lub zatrudnioną księgową.

Z uwagi na fakt, iż księgowość to wymóg oraz rzecz 
teoretycznie prosta do prowadzenia, głównym czynni-
kiem decydującym o wyborze biura rachunkowego jest 
cena oferowanych usług. Przedsiębiorstwa współpracu-
ją z najtańszymi. Czy jest to słuszna decyzja? Co takiego 
może się stać, gdy zdecydujemy się na współpracę z nie-
profesjonalnym biurem rachunkowym lub niedoświad-
czonym księgowym? W najlepszym przypadku firma bę-
dzie działała, lecz tylko do najbliższej kontroli skarbowej.

Najpoważniejszą konsekwencją w przypadku złego 
wyboru biura rachunkowego jest odpowiedzialność kar-
na dla zarządzających przedsiębiorstwem. W wyniku re-
wolucji w księgowości rozpoczętej w 2016 roku, obecnie 
najwyższe kary za przestępstwa skarbowe przewyższają 
te przewidziane za dokonanie morderstwa. Maksymalny 
wymiar kary za przestępstwo skarbowe to 25 lat więzie-
nia, konfiskata majątku własnego oraz rodziny, sankcje 
finansowe i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 
Dobre i doświadczone biuro rachunkowe od razu potrafi 
wychwycić transakcje i sytuacje narażające klienta na ja-
kąkolwiek odpowiedzialność karną lub finansową, a także 
przedsięwziąć odpowiednie kroki chroniące ich klienta.

Błędne prowadzenie ksiąg rachunkowych to częsty 
przypadek. Odpowiednia interpretacja zdarzeń gospo-
darczych wymaga nie tylko wiedzy, ale również doświad-
czenia i inteligencji. Czasem prawidłowe zaksięgowanie 
jednego dokumentu trwa o wiele dłużej niż opracowanie 
500 dokumentów powtarzalnych transakcji, gdyż wyma-
ga sprawdzenia nie tylko odpowiednich przepisów, ale 
także interpretacji urzędów skarbowych czy orzeczeń 
sądów. Błędy powstałe z bezmyślnego przypisywania, 
dostrzegane są dopiero podczas kontroli skarbowej, gdy 
urzędnik może podważyć kwalifikację rachunkową danej 
transakcji i dokonać korekt podatku wraz z mandatami 
skarbowymi.

Zła rachunkowość sprawozdawcza może skutkować 
nie tylko błędnymi danymi dla osób zarządzających 
przedsiębiorstwem, powodując powstanie błędnych de-
cyzji, ale także uniemożliwić rozwój firmy. Instytucje 
finansowe (banki, leasingodawcy) do podjęcia decyzji 
o udzieleniu finansowania dla danego podmiotu wyma-

gają dostarczenia dokumentów finansowych. Podstawo-
we z nich to bilans oraz rachunek zysków i strat. Błędnie 
przygotowane ukażą nieprawdziwy obraz przedsiębior-
stwa. Dlatego istotne jest, aby to osoby doświadczone 
przygotowały tego rodzaju dokumenty, które będą odda-
wały faktyczny stan przedsiębiorstwa.

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego może 
skutkować osiągnięciem wymiernych korzyści finanso-
wych dla klienta. Zaangażowanie oraz doświadczenie 
księgowych pozwoli, by niektóre operacje przeprowadzić 
w inny sposób, dzięki czemu przedsiębiorstwo zaoszczędzi 
realne pieniądze. Najlepszym przykładem jest jeden z na-
szych klientów, który dzięki naszym autorskim rozwiąza-
niom w ciągu 4 miesięcy współpracy zaoszczędził ponad 3 
mln złotych przy obrotach rzędu ok 150 mln złotych.

Biuro rachunkowe QA Sp. z o.o. powstało w 2013 roku 
w Warszawie. Do każdego klienta podchodzimy indywi-
dualnie. Obsługujemy zróżnicowanych przedsiębiorców: 
od działalności gospodarczych (książki przychodów i roz-
chodów) po spółki prawa handlowego (księgi handlowe), 
w tym bardzo duże firmy energetyczne, inwestycyjne czy 
polskie oddziały globalnych korporacji. Łączny przychód 
naszych klientów to ponad 3 miliardy złotych. Pomimo 
krótkiego okresu istnienia możemy poszczycić się kilko-
ma osiągnięciami. Do tej pory żadne ze współpracujących 
z nami przedsiębiorstw nie zrezygnowało z wykony-
wanych przez nas usług. Żaden z naszych klientów nie 
otrzymał kary z urzędu skarbowego bądź miał negatyw-
ny wynik czynności sprawdzających lub kontroli. Wszyst-
kie zwroty podatku przebiegły w zakładanym terminie, 
w tym większość w terminie przyspieszonym 25 dni.

Nasi klienci dzięki nam mogą bezpiecznie prowadzić 
swoje przedsiębiorstwa, nie obawiając się kontroli. Jed-
nocześnie z naszą pomocą optymalizują swoje działania, 
oszczędzając duże kwoty pieniędzy (szacujemy, że do tej 
pory firmy zaoszczędziły dzięki współpracy z nami kil-
kadziesiąt milionów złotych). Spotkanie z naszymi pra-
cownikami nic nie kosztuje, a może uchronić Twoją firmę 
przed nieprzyjemnościami czy stratami.

Chcesz wiedzieć więcej?
biuro@qa.waw.pl
QA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
www.qa.waw.pl
tel.: 22 247 20 22

Biuro rachunkowe 
wybieraj z rozwagą
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LIFE IN. Łódzkie. Zacznijmy proszę od wyjaśnienia 
czym jest coworking?
Agata Białecka: Coworking to przede wszystkim idea. Po-
mysł pracy we współdzielonej z innymi ludźmi otwartej 
przestrzeni, w której wynajmuje się stanowisko do pracy. 
Obok mogą pracować osoby związane z całkowicie od-
mienną profesją, wykonujące swoje obowiązki w innym 
trybie. Daje to poczucie indywidualności, przy jednocze-
snej świadomości, że obok jest sąsiad, z którym w przerwie 
od pracy można porozmawiać i wymienić się doświadcze-
niami przy aromatycznej kawie.

Kto z niego korzysta?
Aleksandra Cendrowska: Wynajem biurek w przestrze-
ni coworkingowej interesuje przede wszystkim osoby wy-
konujące „wolne zawody”. Freelancerzy pracujący w do-
mach skarżą się na dużą ilość czynników odwracających 
uwagę od zaplanowanych projektów. Przestrzeń cowor-
kingowa dostępna w WOBC została zaprojektowana tak, 
by zapewnić jak najlepsze warunki do skupienia się na 
zawodowych obowiązkach.

Jakie są zalety coworkingu w WOBC Sp. z o.o.?
A.C.: Modernistyczne biuro WOBC w Łodzi jest kameralne. 
Znamy naszych klientów, poświęcamy czas na rozmowy 
z nimi, pomagamy w miarę możliwości. Oni też udzielają 
nam porad, na przykład w kwestiach informatycznych. 

Dla wielu osób możliwość wypracowania takich przyja-
znych kontaktów jest nieoceniona. Poza tym oferta WOBC 
Sp. z o.o. jest niezwykle elastyczna. Biurka w naszej prze-
strzeni coworkingowej można wynajmować na godziny, 
dni, w okresie miesięcznym. Nie wymagamy długotermi-
nowych umów.

W ofercie spółki znajduje się również usługa wirtual-
nego biura. Na czym ona polega?
A.B.: Wirtualne biura to najpopularniejsza z usług 
WOBC Sp. z o.o. To wynajem adresów na potrzeby re-
jestracji własnej działalności gospodarczej. Duży odse-
tek osób decydujących się na prowadzenie biznesu nie 
chce w dokumentach rejestracyjnych podawać prywat-
nych adresów swoich mieszkań czy domów jako miejsc, 
w których prowadzą działalność, bądź definiować je 
jako siedziby swoich firm. W takim przypadku przed-
siębiorcy mogą podpisać z nami umowę, w ramach któ-
rej udostępniamy im jeden z naszych adresów na po-
trzeby rejestracji biznesu. Dysponujemy atrakcyjnymi 
adresami znajdującymi się w centrum Łodzi – na ulicy 
Piotrkowskiej, a także w Warszawie – na Alejach Jerozo-
limskich. Przez cały okres trwania porozumienia nasi 
pracownicy odbierają korespondencję przychodzącą 
do danej firmy, przesyłają skany drogą mailową, od-
bierają połączenia telefoniczne. Zarówno w Łodzi, jak 
i w Warszawie w biurach oferowanych przez nas jako 
adresy rejestracyjne znajdują się sale konferencyjne, 
w których klienci WOBC mogą spotykać się ze swoimi 
kontrahentami czy współpracownikami. Dlatego też na-
zwa wirtualne biuro jest odrobinę myląca, ponieważ to 
rzeczywista przestrzeń dostępna dla naszych klientów, 
niemniej aspekt obsługi korespondencji nie zmusza ich 
do częstego pojawiania się w biurze – listy docierają do 
nich drogą wirtualną.

Prowadzenie własnego biznesu  
nie musi być trudne

WOBC ŁÓDŹ 
ul. Piotrkowska 121/11 
90-430 Łódź 
tel. 22 3 500 450 
539 607 607 
lodz@wobc.pl

O kompleksowych usługach dla przedsiębiorców,  
zaletach coworkingu i wirtualnym biurze rozmawiamy z Agatą Białecką  

i Aleksandrą Cendrowską z WOBC Sp. z o.o.
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LIFE IN. Łódzkie: Czy Port Łódź, to wciąż 
tylko IKEA, czy też ma już własną tożsa-
mość, markę i klientów?
Andrzej Cieślik: Oczywiście, że nie tylko 
IKEA. Pamiętam, jak na początku ktoś na 
dworcu wsiadał do taksówki i prosił tak-
sówkarza o podwiezienie do Portu Łódź, 
to on po chwili zastanowienia mówił: aaa 
do IKEA. Teraz już nie ma takich sytuacji. 
Gdy ktoś mówi Port Łódź, to wszyscy wie-
dzą o co chodzi i gdzie to jest. Trzeba było 
kilku lat, aby ta marka stała się rozpozna-
walna, ale pamiętajmy, że IKEA została 
otwarta cztery miesiące wcześniej i to ona 
najpierw pojawiła się w świadomości ło-
dzian.

Co jest charakterystyczne dla Portu 
Łódź, czego nie ma w innych centrach 
handlowych?
Zacznijmy od tego, że głównym takim wy-
różnikiem jest oczywiście sklep IKEA. To 
wciąż główny magnes, który przyciąga do 
nas ludzi. Przede wszystkim z regionu, ale 
również z innych województw. Następnie 
bezpłatne usługi, które świadczymy dla 
naszych klientów. Mamy bezpłatną opiekę 
dla dzieci, za darmo jest przechowalnia dla 
rowerów. Nie trzeba płacić za korzystanie 
z szatni. Bardzo koncentrujemy się na tym, 
żeby nasz klient nie martwił się tym, gdzie 
zaparkować samochód – do dyspozycji ma 
największy w Łodzi parking podziemny. 
I jeszcze jedno – do Portu Łódź jest świetny 
dojazd zarówno dla łodzian, jak i miesz-
kańców województwa.

A w planach macie jakieś niespodzianki 
dla klientów Portu?
Jeszcze przed wakacjami chcemy urucho-
mić specjalną strefę wypoczynku, gdzie 
po zakupach będzie można odpocząć oglą-
dając jakiś program sportowy albo infor-
macyjny, przeczytać gazety, zagrać w gry 
planszowe. Po sąsiedzku będzie specjalne 
miejsce, które nazywamy coworking zone. 
Będzie to strefa spotkań biznesowych. Każ-
dy zainteresowany będzie mógł spotkać się 
tutaj w interesach i załatwić ważne sprawy 
handlowe. Dostępny będzie tam szerokopa-
smowy internet, kopiarki, faksy, drukarki – 
wszystkie urządzenia niezbędne przy tego 
typu spotkaniach. Oczywiście wszystko bę-
dzie bezpłatne.

Ile osób od momentu otwarcia czyli od 
marca 2010 roku odwiedziło Port Łódź?
Zaczynaliśmy od siedmiu milionów osób 
rocznie. Teraz w ciągu roku Port Łódź od-
wiedza ponad dziesięć milionów.

Jak to policzyliście?
Przy każdym wejściu są zainstalowane 
liczniki, które liczą wchodzących i wycho-
dzących. Specjalne algorytmy pozwalają 
wyliczyć ile w danym momencie przebywa 
u nas osób. Wiemy ile osób odwiedza nas 
w ciągu każdej godziny, w ciągu dnia, mie-
siąca i roku. Te wskaźniki pomagają nam 
określić to, na czym i w jakim momencie 
musimy się koncentrować, co powinniśmy 
robić, aby nasi klienci dobrze się u nas czu-
li. Przede wszystkim jednak dzięki temu 

O tym, czym wyróżnia się Port Łódź na tle innych centrów handlowych, 
kiedy odwiedza go najwięcej klientów i przedświątecznych atrakcjach 

rozmawiamy z Andrzejem Cieślikiem, dyrektorem Portu Łódź.

W weekendy  
to najbardziej rodzinne 

miejsce w Łodzi
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wiemy, czy rośnie liczba wizyt. A to jest dla 
nas główny wskaźnik tego, czy odwiedzają-
cy czują się dobrze w naszym centrum.

Prowadzicie badania na temat tego, kto 
jest klientem Portu?
Tak, przecież naszą ofertę dostosowujemy 
pod konkretnych odwiedzających i musimy 
wiedzieć kim są i jakie mają oczekiwania. 
Zarówno jeżeli chodzi o ofertę poszczegól-
nych sklepów, które działają w Porcie, jak 
i o propozycje typowo rozrywkowe, które 
oferujemy – atrakcje, konkursy. Pytamy co 
ich cieszy, z czego są niezadowoleni, co po-
winniśmy zmienić.

Badamy nie tylko bywalców, ale rów-
nież mieszkańców Łodzi, którzy nie odwie-
dzają Portu. Poznajemy ich oczekiwania 

i preferencje. Dzięki temu wiemy, jak ich 
zachęcać do skorzystania z naszej oferty.

Może Pan zaprezentować portret Wasze-
go klienta?
Pięćdziesiąt sześć procent odwiedzających 
to kobiety. Dominujący przedział wiekowy 
to 30-39 lat. Ze względu na to, że mamy 
sklep IKEA, przyjeżdżają do nas z Łodzi, re-
gionu, ale i spoza województwa.

Po co ludzie przychodzą do Portu Łódź 
– zrobić zakupy, zjeść coś czy pobyć 
w eleganckich wnętrzach i pooglądać to 
i owo?
Dla każdego z tych powodów, które pan 
wymienił. Przede wszystkim przyjeżdżają 
na zakupy. W Porcie mamy szeroką ofertę – 
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jest sklep IKEA z wyposażeniem dla domu, 
są sklepy ze sprzętem elektronicznym, 
z modą męską, damską i dla dzieci. Moż-
na u nas zrobić zakupy dla całej rodziny. 
Ale w przypadku złej pogody, gdy nie ma 
lepszej alternatywy, wiele osób przyjeż-
dża, aby spędzić u nas czas i wziąć udział 
w oferowanych atrakcjach, na przykład 
spotkać się z jakąś gwiazdą czy zapewnić 
dzieciom wspaniałą rozrywkę – mamy 
przecież wiele atrakcji dla najmłodszych. 
Są też tacy, którzy umawiają się w Porcie 
ze znajomymi na kawę czy obiad. Pod tym 
względem mamy szeroką ofertę, zaczy-
nając od restauracji IKEA, która cieszy się 
ogromną popularnością, a na bogatej ga-
mie food courtu kończąc.

W przekroju tygodnia, którego dnia 
w Porcie jest największy tłum, a kiedy 
hula w nim tylko wiatr?
Wiatr w Porcie nie hula nigdy. Przez cały 
tydzień mamy klientów, choć oczywiście 
w poniedziałki czy wtorki jest ich mniej niż 
w weekendy. Od piątkowego popołudnia 
do niedzielnego wieczoru w Porcie mamy 
tłumy. Jest to wtedy jedno z najbardziej ro-
dzinnych miejsc w Łodzi. Proszę pamiętać, 
że Port jest miejscem najchętniej odwie-
dzanym przez całe rodziny. To u nas można 
spotkać najwięcej matek z wózkami. Mamy 
dwie bezpłatne sale zabaw dla dzieci z za-
pewnioną opieką, kilka placów zabaw.

Zawsze, kiedy odwiedzam jakieś cen-
trum handlowe zastanawia mnie jaką 
logiką się ono rządzi. Dlaczego jakiś 
sklep czy kawiarnia jest w tym miejscu, 
a nie w innym? Ktoś o tym decyduje, czy 
to zwykły przypadek?
Tu nie ma miejsca na przypadek. Wszyst-
ko zostało zaplanowane już na etapie 
planowania inwestycji, a rozmieszczenie 
poszczególnych sklepów, kawiarni restau-
racji i punktów usługowych jest efektem 
określonego zachowania konsumentów. 
Kawiarnie są tak rozmieszczone, żeby 
nie trzeba było ich szukać. Kiedy mamy 
ochotę usiąść i napić się kawy, kawiar-
nia musi być w pobliżu. Dla głodnych 
mamy food court, a w nim spory wybór 
restauracji. Jeżeli na obiad idziemy całą 
rodziną, to każdy znajdzie tam coś, co lubi. 
Tak samo jest ze sklepami – są alejki dedy-
kowane mężczyznom i kobietom. Na przy-
kład w strefie męskiej czyli pomiędzy Leroy 
Merlin i Saturnem można znaleźć sklepy 

z elektroniką i z męską modą. Idąc od skle-
pu IKEA trafimy do strefy kobiet. Najpierw 
są sklepy oferujące wyposażenie dla do-
mów, a później z modą damską i dziecięcą.

Centra handlowe mają dwa rodzaje 
klientów: pierwsze, to najemcy po-
wierzchni a drudzy, to odwiedzający je 
ludzie. O ile ludzie przyjdą do centrum 
jeżeli coś ich zaciekawi, o tyle nie bardzo 
wiadomo co decyduje o tym, że jedna 
marka w nim jest, a innej nie ma? Proszę 
zdradzić jak Port Łódź ściąga do siebie 
znane marki?
Decydującym czynnikiem, którym kierują 
się najemcy powierzchni jest to, ile osób je 
odwiedza. Im więcej potencjalnych klien-
tów gwarantuje zarządca centrum, tym 
szybciej zdecydują się na wynajem po-
wierzchni. Im więcej ludzi odwiedza cen-
trum, tym dłuższa jest kolejka chętnych na 
wynajem powierzchni. Kluczem do sukcesu 
są zatem odwiedzający. Jeżeli zarządcy uda 
się przyciągnąć ich do swojego centrum, to 
nie musi martwić się o całą resztę.

Od zarządcy oczekują również dobrze 
zlokalizowanych ramp rozładunkowych, 
sprawnego serwisu technicznego, dobrej 
oferty gastronomicznej i dużych parkin-
gów dla ich klientów, no i takich działań 
promocyjnych, które przyciągną do cen-
trum ludzi. Za to przecież płacą.

Jakie atrakcje w okresie świąteczno-no-
worocznym zaproponuje swoim klien-
tom Port Łódź?
Szykujemy nową dekorację świąteczną, 
która znajdzie się w holu przed sklepem 
IKEA. Będzie to ogromna choinka, do któ-
rej można wejść. W środku czekać będzie 
święty Mikołaj z prawdziwą brodą. Jestem 
pewny, że możliwość spotkania z Mikoła-
jem i zobaczenia jego komnaty to ogrom-
ne przeżycie dla wszystkich dzieci. Przy 
okazji będzie można go poprosić o wyma-
rzone prezenty, zrobić sobie z nim zdjęcie 
i otrzymać słodki upominek. Dodatkowo 
przygotowaliśmy specjalną strefę, w której 
dzieci będą dekorować pierniki – a w całym 
centrum roznosić się będzie piernikowy – 
świąteczny aromat. Jednym słowem: warto 
przed świętami odwiedzić Port Łódź. I to 
najlepiej całą rodziną!

Dziękuję za rozmowę

l Rozmawiał: Robert Sakowski
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Wyprzedaże, na przykład noworoczne, wpisały się 
na stałe w handlowy pejzaż naszego kraju. Dla nie-
których są szansą na zakup ciekawych produktów 
w okazyjnych cenach, a dla innych stanowią prze-
kleństwo początku każdego roku, które udowad-
nia jak bardzo nabrani zostali Ci, którzy kupowali 
w okresie przed Bożym Narodzeniem. I jednym, i drugim 
nasuwa się pytanie – jaka jest prawdziwa cena i wartość 
nabywanych produktów?

Badania pokazują, że ok. 90 proc. decyzji zakupowych 
to decyzje podejmowane emocjonalnie. Mimo tego, że 
większość z nas jest przekonanych, że nasze decyzje mają 
racjonalne podstawy i dokonujemy świadomych decyzji, 
rzeczywistość jest odmienna. Dotyczy to zresztą każdego 
obszaru naszego życia.

Na przykład ludzie chętniej decydują się na operację, 
która daje 90 proc. szans powodzenia, niż na tę, w której 
jest 10 proc. ryzyka, że się nie uda. Nie chcemy płacić 10 
złotych za colę w samolocie, ale spokojnie wydamy 30 
na popcorn i colę w kinie. Jesteśmy, jako ludzie, ale i jako 
klienci, pełni sprzeczności i paradoksów. Na przykład jedy-
nie 35 proc. zakupów dokonywanych w supermarketach to 
zakupy wcześniej zaplanowanych marek, a lek przeciwbó-
lowy za 5 złotych, mimo że oparty na tej samej substancji 
czynnej, będzie w opinii klientów bardziej skuteczny niż 
ten za 2 złote. Te właśnie słabości wykorzystują firmy, aby 
skłaniać nas do zakupów. Z pewnością każdy z nas nieje-
den raz po powrocie do domu zastanawiał się nad powo-
dami zakupu produktów, których nie tylko nie planował 
kupić, ale w rzeczywistości nawet nie potrzebował.

Mimo tych, mało pocieszających informacji, warto 
podkreślić, że wyprzedaże były, są i będą oraz mają swoje 
dobre strony, zarówno dla klientów, jak i firm. Firmom 
dają nie tylko możliwość osiągania wysokich przychodów 
(mimo niższych cen – działa tutaj prawo skali), ale także 
tworzą szansę przyciągnięcia nowych klientów i realizo-
wania sprzedaży wiązanych. Z punktu widzenia klientów 
to okazja na znalezienie dobrych produktów za rozsądne 
pieniądze, czy wypróbowanie nowych produktów przy 
niższych kosztach.

Głównym problemem wyprzedaży, który niszczy ko-
rzyści z niej płynące, jest traktowanie przez firmy tego 
okresu wyłącznie jako sposobu na czyszczenie magazy-
nów, redukcję strat, czy odzyskanie zamrożonych w to-
warach środków finansowych. Takie podejście skutkuje 

tym, że nie są ważne koszty tych działań, a liczy się cel. 
W efekcie często niezauważane na pierwszy rzut oka 
koszty, w długim okresie są zdecydowanie wyższe – nie-
zadowoleni klienci, zwroty produktów, negatywne wpisy 
na forach społecznościowych itp. Co więcej, znana zasa-
da, że jeden niezadowolony klient powie o tym jedenastu, 
skutkuje jeszcze znaczniejszymi zniszczeniami w funda-
mentach nie tylko rozwoju, ale i istnienia organizacji.

Jak ze wszystkim, potrzebna jest równowaga. Wy-
przedaże są potrzebne tak samo jak reklama, czy wpro-
wadzanie nowych produktów. Czasem nas irytują i de-
nerwują, ale mają też swoje zalety. Najważniejsze, aby na 
koniec bilans wyszedł na plus.

l  Dr hab. Robert Kozielski,  
prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Dane dot. podejmowania decyzji, zakupów i wyboru produktów: 
M. Lindstrom (2010), F. Shane (2003), D. Ariely (2009).

Wyprzedaże,  
szanse czy przekręty 

naszych czasów?

Dr hab. Robert Kozielski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego 
– specjalizuje się w strategiach rynkowych przedsiębiorstw, 
analizach strategicznych i ocenie efektywności działań 
marketingowych organizacji. Uzyskał tytuł Chartered Marketer 
wydawany przez The Chartered Institute of Marketing 
w Londynie – największą i najstarszą na świecie instytucję 
szkoleniowo-konsultingową specjalizującą się w dziedzinie 
marketingu. Więcej o autorze:  
http://www.eksperci.wz.uni.lodz.pl/nasi-eksperci/robert-kozielski/
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na efektywne 

podsumowanie 
minionego roku
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Ostatnie chwile kończącego się roku 
skłaniają do refleksji, zatrzymania. 
Dla wielu z nas to czas podsumo-
wań, bilans zysków i strat, weryfi-
kacja tego, co zrealizowane i tego, 
czego osiągnąć się nie udało. Z per-
spektywy 12 miesięcy z dystansem, 
na spokojnie możesz przyjrzeć się 
drodze, którą przebyłeś. I niezależ-
nie od tego, jak ją pokonałeś, jedno 
jest pewne – doprowadziła Cię ona 
do miejsca, w którym KONIEC ozna-
cza POCZĄTEK. Nowy Rok ma tą cu-
downą, symboliczną moc oddziela-
nia przeszłości – której zmienić już 
nie możesz – i przyszłości, na którą 
masz wpływ. Dla wielu z nas to ma-
giczny moment, w którym dajemy 
sobie prawo, by wszystko zacząć 
od nowa. Ze zdwojoną siłą rozpo-
czynamy nowe projekty, stawiamy 
ambitne cele, przesuwamy horyzont 
własnych możliwości. Ale zanim to 
zrobisz, warto podsumować minio-
ny rok. Jak? Oto kilka prostych spo-
sobów.

Podziel rok na obszary
Często mówimy: To był dobry rok 
albo To był trudny rok. Takie uogól-
nienia, choć są dla nas czymś natu-
ralnym, nie stanowią obiektywnej 
oceny. Żaden rok, żadne 12 miesię-
cy nie jest tylko dobre albo tylko 
złe. Dlatego podsumowując minio-
ny rok, podziel go na konkretne 
obszary takie jak: rodzina, praca, 
zdrowie, przyjaźnie, czas wolny, po-
dróże etc. Ważne, żebyś wyodrębnił 
te, które stanowią dla Ciebie istotną 
wartość. A teraz, zastanów się w ja-

kim stopniu realizowałeś je w mi-
nionym roku. Gdybyś miał ocenić 
stopień zadowolenia (w skali od 1 
do 10), jaką wartość mógłbyś przy-
pisać każdemu z nich? Co zauwa-
żasz? Co Cię zaskoczyło?

Wyciągnij wnioski
Spójrz teraz na te obszary Twojego 
życia, które nie zostały zrealizo-
wane w takim stopniu, jakbyś tego 
oczekiwał. Zastanów się dlaczego? 
Co takiego wydarzyło się w ciągu 
tego roku, co powstrzymało Cię 
przez ich rozwinięciem. Co nie za-
działo? Co się nie sprawdziło? Pa-
trząc dziś z perspektywy 12 miesię-
cy, co mogłeś zrobić inaczej?

Zaktualizuj
Spójrz jeszcze raz na wyodrębnione 
obszary swojego życia i zastanów 
się, na ile są one dla Ciebie nadal 
ważne. Czy dziś są tak samo aktual-
ne? Czy wywołują w Tobie wystar-
czająco silne (pozytywne) emocje, 
które są motorem do działania? Pa-
miętaj, że każdy z nas się zmienia. 
Zmieniają się nasze wartości, pra-
gnienia, potrzeby. Zmienia się ota-
czająca nas rzeczywistość, pojawiają 
się nowi ludzie, przychodzą nowe 
możliwości. Dlatego niezbędna jest 
aktualizacja Twoich celów i marzeń.

Przyjrzyj się sobie
A teraz, spójrz na siebie w minio-
nym roku. Jaką byłeś osobą? Jakie 
podejmowałeś decyzje? Jakie two-
rzyłeś relacje? Jak radziłeś sobie 
z wyzwaniami? Czy byłeś z siebie 

zadowolony? Za co mógłbyś siebie 
pochwalić? Czy były w tym roku 
chwile, kiedy byłeś sobą rozczaro-
wany? Które ze swoich życiowych 
postaw chciałbyś kontynuować 
w nowym roku?

Znudziło się? zostaw!
Jeśli są w Twoim życiu obszary, któ-
re straciły na wartości, które dawno 
Ci się znudziły i w żaden sposób Cię 
nie rozwijają, zostaw je. Kontynu-
owanie ich nie przyniesie Ci już nic 
dobrego. Pozwól im odejść razem 
z kończącym się rokiem. Jeśli są re-
lacje, które dawno się wypaliły i za-
miast dodawać Ci skrzydeł, ciągną 
Cię w dół, zamknij je i zrób miejsce 
na nowe.

Podziękuj, pożegnaj, 
wyrusz w drogę
A teraz spójrz z czułością na koń-
czący się rok. Podziękuj za wszyst-
kie dobre chwile, które dały Ci 
poczucie szczęścia. Podziękuj też 
za te trudniejsze momenty, któ-
re stały się Twoim bagażem do-
świadczeń. To z nich wyciągnąłeś 
przecież największą życiową lek-
cję. Pożegnaj 365 dni wzruszeń, 
wyzwań, zmagań, radości, wzlo-
tów, upadków, rozstań, nadziei, 
rozczarowań, euforii, miłości, 
samotności etc. Spójrz chłodnym 
okiem na swoją historię ostatnich 
12 miesięcy i pozwól jej spokojnie 
odejść. Przed Tobą nowy rok, nowe 
wyzwania, nowa droga życiowa. 
Niech rok 2018 będzie dla Ciebie 
piękną i inspirującą podróżą!

Kasia Malinowska 

Life & language coach. Właścicielka 
INSPIRATION Centrum Językowo – 
Szkoleniowego. Trener rozwoju osobistego 
i coach od 2014. Dyrektor łódzkiego oddziału 
Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju. 
Laureatka konkursu Polskie Lwice Biznesu 2016. 
Prowadzi szkolenia dla firm, warsztaty rozwoju 
osobistego oraz coaching indywidualny (także 
w języku angielskim). Prywatnie mama 11-letniej 
Michaliny. Jej wielką pasją jest czarno-biała 
fotografia portretowa.
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W
W poznawaniu trzeba być realistą. Wymaga to czasu 
i włożenia pewnego wysiłku. Jak mawiał Benjamin Fran-
klin są trzy bardzo trudne rzeczy na tym świecie: zagięcie 
stali, zarysowanie diamentu i poznanie siebie. Warto się 
jednak wysilić. Warto wysłuchać osoby, która zaczyna od 
słów „muszę Ci coś powiedzieć, to dla Twojego dobra…”. 
Choć nie wróżą zazwyczaj niczego dobrego, mogą okazać 
się niezwykle cenne. Powiedziano mi m.in.: że bywam 
niekonsekwentny, że działam pod wpływem emocji, że 
czasem się poddaję, że nie umiem się komunikować, że za 
bardzo ufam ludziom. Jakże to prawdziwe. Też tak masz? 
Nie zwlekaj, czas zacząć działać.
Po pierwsze – zmień siebie. Jeśli prawidłowo reagujesz 
na uwagi na swój temat, to jest to dobry fundament pod 
zmiany. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, 
jaka jest Twoja pierwsza reakcja na krytykę? Ja czuję się 
zraniony, niesprawiedliwie potraktowany, rozzłoszczony, 
a nierzadko załamany. Brzmi znajomo? Kiedy opadają 
emocje, zastanawiam się, czy krytyka miała charakter 
konstruktywny czy destruktywny. Żeby odróżnić jedną 
od drugiej odpowiadam na poniższe pytania:
l  Kto mnie krytykuje? Krytyka mądrej osoby jest dużo 

więcej warta niż pochwała głupca.
l  W jaki sposób jestem krytykowany? Czy to surowy 

osąd, czy może przedstawienie czyichś wątpliwości?
l  Jakie były powody krytyki: uraza, czy chęć pomocy? 

Ludzie urażeni ranią innych, krytykują, żeby samemu 
poczuć się lepiej. Są tacy, którzy noszą urazę przez całe 
życie, a jedynym ich sposobem na lepsze samopoczucie 
jest krytykowanie wszystkich i wszystkiego. Czy chcesz 
takich ludzi w swoim kręgu? Niezależnie od tego, czy 
krytyka jest uzasadniona, czy nie to Ty decydujesz, czy 
zmieniasz coś w życiu, czy czujesz tylko gniew i urazę. 

To Ty też decydujesz, czy ludzie uwielbiający krytykę 
podróżują z Tobą przez życie. Żeby coś zmienić musisz 
być otwarty na samodoskonalenie. Dlatego jak jesteś 
krytykowany nie przyjmuj postawy obronnej, tylko do-
strzeż prawdę w otrzymanych informacjach, nie idź na 
łatwiznę.

Po drugie – zaakceptuj siebie. Krytyka (pomysłów i dzia-
łania) ma kilka etapów:
1.  Ludzie mówią Ci, że nie masz racji i żebyś dał sobie spo-

kój.
2.  Mówią, że masz rację, ale to co robisz wcale nie jest 

ważne.
3.  Mówią, że miałeś rację i to co robisz jest ważne, a do 

tego oni wiedzieli o tym od samego początku. Jak sobie 
z tym radzić? Akceptuj siebie. Najłatwiej jest być sobą, 
a najtrudniej kimś, kim inni uważają, że powinieneś 
być. Nie pozwól, by Cię do tego zmusili. Jest tylko je-
den sposób, żeby zwiększyć swój potencjał – bądź sobą. 
Chodzi o to, aby stawać się najlepszą osobą, jaką mo-
żesz być. Paradoksem jest to, że aby móc się zmieniać 
musisz zaakceptować siebie, takim jakim jesteś. Jeżeli 
martwisz się, co myślą inni na Twój temat, to dlatego, 
że bardziej przejmujesz się ich opinią niż własną.

Po trzecie – zapomnij o sobie. Koncentrując się na in-
nych, samemu radzisz sobie z krytyką. To powoduje po-
czucie bezpieczeństwa. A jak już je masz, to nie musisz 
bronić się przed krytyką. Zbyt wiele czasu poświęcałem na 
obronę przed krytyką. To powoduje spadek pewności sie-
bie i poczucia spokoju. Zamiast zająć się swoimi sprawami 
zastanawiałem się nad krytyką. Dzisiaj wysłuchuję i sam 
decyduję, co biorę dla siebie. Chińskie przysłowie mówi 
„Błogosławieni Ci, którzy umieją śmiać się z siebie, albo-
wiem oni zawsze dobrze się bawią”. A Ty? Jak się bawisz?

Odporni na krytykę
Krytyka może być bolesna. Nie każdy reaguje na nią w taki sam 

sposób. Jedni jej unikają, inni biorą mocno do serca i w ogóle przestają 
działać. Są też tacy, którzy reagują uśmiechem i dalej robią swoje 
albo odpowiadają krytyką na krytykę. By z krytyką poradzić sobie 

konstruktywnie, najpierw trzeba poznać samego siebie.

Andrzej Maciejewski 
Od 12 lat jest trenerem, coachem i mentorem. Członek The John Maxwell Team – 
największej na świecie organizacji zrzeszającej ekspertów przywództwa. Uczy jak 
inspirować, prowadzić i rozwijać potencjał zespołów, liderów, managerów. Prywatnie 
pasjonat siatkówki, rozwoju, muzyki lat 80 i 90. Narzeczony Eweliny.
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K
Koniec roku to dobry czas na pożegnanie ograniczających 
nas przekonań. Również tych, które każą nam tkwić w nie-
lubianej pracy albo realizować nudne projekty. Na „liście 
przebojów” wspomnianych przekonań czołowe miejsca zaj-
mują „nie jestem wystarczająco kreatywna/-y” w parze z „nie 
mam czasu”. Jeśli Twój wewnętrzny krytyk regularnie sabo-
tuje w ten sposób Twoje działania, spróbujmy temu zaradzić.

Deleguj
Twoje ego może i się zmartwi, ale to dobra wiadomość 
– nie jesteś niezastąpiony! Próbując samodzielnie „ogar-
nąć” każdy aspekt swojej rzeczywistości – domowej 
i zawodowej – sam pozbawiasz się szans na rozwój oraz 
generowanie i realizację nowych, dodających energii po-
mysłów. Zmagając się nieustannie z natłokiem codzien-
nych spraw, może i będziesz z siebie dumny, za to nie po-
zostawisz sobie przestrzeni na ważne pytania: jak chcę, 
żeby wyglądało moje życie zawodowe? Perspektywa ja-
kich działań wypełnia mnie przyjemnym ciepłem?

Dlatego – deleguj, nawet jeśli przychodzi Ci to z trudem. 
Wkrótce się przekonasz, że odzyskane godziny, a potem dni 
i tygodnie, to nagroda, dla której warto odpuścić próby bycia 
idealnym we wszystkim.

Szukaj inspiracji
To prawda, że podróże potrafią rozszerzyć perspektywę i po-
zwalają spotkać się z rozwiązaniami i przedsięwzięciami, 
które zainspirują nas do zaimplementowania podpatrzonych 
pomysłów w naszym otoczeniu. Nie trzeba jednak wyjeżdżać 
w Himalaje, żeby wypełnić głowę inspiracjami. Mamy je na 
wyciągnięcie ręki. Można aktywnie szukać kontaktu z inspi-
rującymi ludźmi (spotkania networkingowe) i zapraszać ich 
do wspólnych działań, wywołując efekt synergii. Brać udział 
w rozmaitych warsztatach, coraz lepiej poznając swoje kom-
petencje. Postawić na spontaniczność – samotny wyjazd na 
wieś, albo zwyczajny spacer po lesie. Przewietrzona głowa 
chętniej wpada na pomysły.

Zacznij marzyć
Joanna Malinowska-Parzydło w swojej inspirującej książ-
ce pt.: „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą” 
dzieli ludzi na posiadających marzenia i niewolników 
dnia codziennego. Jeśli więc dzięki delegowaniu zdołałeś 
wygospodarować dla siebie czas, jeden z grudniowych 
dni przeznacz na pogłębioną refleksję. Pomoże Ci mapa 
marzeń. Możesz zasiąść do niej w samotności albo w za-
przyjaźnionym gronie, z kubkiem pachnącej kawy. Przy-
gotuj płachtę czystego papieru dużego formatu, porcję ko-
lorowych magazynów, nożyczki i klej. Otwórz pierwszy 
z magazynów i wybierz zdjęcia, które pokazują miejsca, 
sytuacje, wydarzenia, które chcesz, by zaistniały w Two-
im życiu. Przeglądając kolejne strony wracaj do pytań: 
„Jak chcę, żeby było?”, „Czego potrzebuję”.

To znak naszych czasów, że funkcjonujemy w nieustannej 
gotowości do zaspokajania potrzeb innych ludzi, a sami nie ro-
zumiemy własnych. Więcej – wywołujemy konflikty, bo ocze-
kujemy, że nasze (nieuświadomione!) potrzeby będą spełniane.

Dlatego wieczór spędzony na wizualizowaniu potrzeb 
i pragnień za pomocą fotografii i przygotowywaniu mapy-
-kolażu, to inwestycja, która szybko się zwróci. Nasze myśli 
kształtują przecież naszą rzeczywistość.

Wyjdź ze strefy komfortu
Mówi się, że wolimy znane piekło od nieznanego nieba. 
Strefa komfortu nie musi być piekłem, może być całkiem 
miłym miejscem. Kłopot z nią polega na tym, że nic w niej 
nie rośnie. Twoja wiedza, doświadczenie i zasoby – rów-
nież nie. Fala kreatywności ma szansę ogarnąć Cię wtedy, 
kiedy opuścisz to, co znane i poszukasz na zewnątrz swo-
jego dotychczasowego otoczenia. Może joga? Bachata?

Jeśli jednak myśl o porzuceniu strefy komfortu dosłow-
nie Cię paraliżuje, poszukaj kontaktu z trenerem kreatywno-
ści (na terenie Łodzi swoje warsztaty prowadzi Monika Just), 
aby pod czujnym okiem profesjonalisty uwalniać umysł od 
ograniczających przekonań o swoim braku pomysłowości.

Katarzyna Kaczmarek (Madaj) 
Założycielka i dyrektor Centrum Języków i Rozwoju WOW, które 
rozwija od 2009 roku i nazywa „anty-szkołą językową”. Trener 
języka angielskiego. Autorka projektu „Kreatywiści” – spotkań 
networkingowych kreatywnych & pozytywnych. Miłośniczka 
rozwoju osobistego, jogi, gór, gotowania i psów rasy Corgi. Żona 
Tomka.

Chcesz wpadać na nowe pomysły? 
Zacznij od przewietrzenia głowy!
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Łódź
l  A Blikle, Piłsudskiego 15/23 (Galeria 

Łódzka)
l  ADA Salon Urody, Rentowna 21
l  Aesthetic Gabinet Medycyny 

Estetycznej, ul. Piotrkowska 220 lok. 8
l  Affogato Restaurant, Piotrkowska 90
l  Akcent Centrum Języków Obcych, 

Żwirki 17
l  Analogia, Stary Rynek 2
l  All Star Klubokawiarnia, Piotrkowska 217
l  Anatewka, Drewnowska 58
l  Anatewka, 6 Sierpnia 2
l  Andel’s Hotel, ul. Ogrodowa 17
l  ARGO, ul. Sterlinga 27/29
l  ArtDentis, Tymienieckiego 25
l  Basanti Spa, Piotrkowska 220
l  Bar Mleczny Kultura, Struga 7
l  Bawełna, Ogrodowa 19A
l  Bimed, Zachodnia 12A
l  Brush Barber Shop, Piotrkowska 

138/140
l  British Automotive Łódź Sp. z o.o., 

Autoryzowany Dealer Jaguar, ul. 
Przybyszewskiego 176/178

l  British Centre Szkoła Języków Obcych, 
ul. Kościuszki 93

l  Boutique Hotel’s, Piłsudskiego 10
l  BSP Sp. z o.o. – Opel Autoryzowany 

Dealer, ul. Pabianicka 94/96
l  Cafe Loft, Tymienieckiego 25c
l  Cafe Przy Ulicy, Łagiewnicka 120/Kostki 

Napierskiego 1 (dwie lokalizacje)
l  Centrum Językowe Progres Jagóra i 

Nordyński, Pomorska 40
l  Centrum Językowe WOW, Żeromskiego 

46/2
l  Centrum Medycyny Klinicznej i 

Estetycznej w Łodzi DiMedical, 
Legionów 40/19

l  Centrum Urody, Plac Zwycięstwa 2
l  Cesky Film – Restaurant&Pub, 

Tymienieckiego 25
l  Chill Bistro & Bar, Piotrkowska 217
l  Ciągoty i Tęsknoty, Wojska Polskiego 

144A
l  City College International, 

Dąbrowskiego 17/21
l  Club 77, Piotrkowska 77
l  COEN DAY SPA, Piotrkowska 89
l  Coś dobrego, Drewnowska 58
l  Cukiernia Wasiakowie, Traugutta 2
l  Cud Miód Fabryczna, Traugutta 2
l  Czarna Owca, Łąkowa 11
l  Czekolada-Retrocafe, Moniuszki 11
l  Daleko Blisko, Piotrkowska 138/140
l  Double Tree by Hilton, Łąkowa 29
l  DIALOG Szkoła Języków Obcych, 

Nawrockiego 12
l  DK Damian Kowalski, Piotrkowska 114
l  Drukarnia Skład Wina i Chleba, Off 

Piotrkowska, Piotrkowska 138/140
l  ELC – Studium Języka Angielskiego 

Uniwersytetu Łódzkiego, Lindleya 8
l  English Academy, Zielona 32
l  Eurodialog, Traugutta 18
l  Evergym, Sienkiewicza 100
l  Farina Bianco, al. Piłsudskiego 14
l  Filharmonia Łódzka, Narutowicza 20/22
l  Foster – Centrum Języków Obcych, 

Piotrkowska 309 lok. 22/23
l  Gabinet Kosmetyczny YASUMI, Salon 

Kosmetyczny Łódź, Sienkiewicza 82
l  Galicja, Ogrodowa 19A
l  Good Time Day Spa, Gdańska 96
l  Grand Coffee, Piotrkowska 72
l  Grand Hotel, Piotrkowska 72
l  Gronowalski, ks. Biskupa Wincenta 

Tymienieckiego 22/24
l  Hair Royal, plac Wolności 10/11
l  Hair Studio, Zachodnia 79
l  Hana Shushi, Jana Jarskiego 5/ 

Piłsudskiego 15/23 (2 lokalizacje)
l  HELLO!, Sienkiewicza 100
l  Holiday Inn, Piotrkowska 229/231
l  HORT-CAFE, Piotrkowska 106/110
l  Hotel Boss, Tatrzańska 11
l  Hotel Borowiecki, Kasprzaka 7/9
l  Hotel Mazowiecki, ul. 28 Pułku 

Strzelców Kaniowskich 53/57

l  Hotel Savoy, Traugutta 6
l  Hot Spoon, Drewnowska 58
l  Jaga Cafe, Pomorska 145
l  Jaszpol Sp. z o.o. Autoryzowany 

koncesjoner Renault i Dacia, ul. 
Przybyszewskiego 176/178

l  Jaszpol, Brukowa 2
l  Klinika Esencja Piękności, 

Tymienieckiego 20
l  Klinika Intima Art&Este, Tuwima 15
l  Klinika Urody Sthetica, Wydawnicza 

1/3 lok. 12
l  Klinika Urody Velvet Clinic, ul. 

Kopernika 38
l  Klinika DiMedical, Legionów 40
l  Klubokawiarnia Owoce i Warzywa, 

Generała Romualda Traugutta 9
l  Klub Wino, Piotrkowska 217
l  KołoWrotki Łódzka wrotkarnia, 

Piotrkowska 217
l  Korzenie, Piotrkowska 217
l  Kuroneko, Piotrkowska 217
l  Lavash, ul. Piotrkowska 69
l  Lavende, Drewnowska 58
l  Lokal, Leona Schillera
l  Litera Cafe, Nawrot 7
l  Łódka restauracja-kawiarnia, Traugutta 

18
l  Manufaktura Czekolady, Piotrkowska 

217
l  Manu Cafe, Drewnowska 58
l  Matsuoka Motor, salon firmowy Mazdy, 

3-go Maja 1/3
l  Mebloteka YELLOW, Piotrkowska 

138/140
l  Meg Mu, Piotrkowska 138/ 140
l  Meimei, Drewnowska 58
l  Montag, Piotrkowska 107
l  Motywy, Traugutta 14
l  Mozaika Cafe, Władysława Króla 31
l  Muzeum Farmacji, plac Wolności 2
l  Muzeum Etnograficzne, Plac Wolności 

14
l  Muzeum Książki Artystycznej, 

Tymienieckiego 24
l  Muzeum Sztuki, Ogrodowa 19
l  Muzeum Miasta Łodzi, Ogrodowa 15
l  NATURIOSKA BEAUTY INSTITUTE – SPA, 

Sienkiewicza 5
l  Niebieskie Migdały, Sienkiewicza 40/ 

Plac Wolności 12
l  Niebostan, Piotrkowska 17
l  Nowa Łódź, Piłsudskiego 76
l  Novamed, Nowa 16/18
l  NZOZ APS Medica, Grażyny 4C/4D
l  MODERN LANGUAGES CENTER, Al. 

Kościuszki 59/61
l  Pacjent. Gabinet stomatologii 

estetycznej, Rentowna 5 lok. 17
l  PANACEUM Centrum Stomatologii 

Estetycznej i Implantologii, Piotrkowska 
114

l  Palmiarnia, Piłsudskiego 61
l  Peperoncini, Rokicińska 228/230
l  Persart Gabinety Stomatologiczne, 

Romanowska 55F
l  Prohair, Piotrkowska 223
l  Piknik, Traugutta 3
l  Piotrkowska Klub 97, Piotrkowska 97
l  Piwnica Łódzka, Sienkiewicza 67
l  Poczekalnia, Więckowskiego 16
l  Pop’n’Art, Plac Wolności 6
l  Polka, Ogrodowa 19a
l  Poczekalnia, Więckowskiego 16
l  Porąbane Meble KREATOORA 

Pracownia i Cafe Ewy Żochowskiej, 
Przędzalniana 63/6

l  Przędza, Piotrkowska 107
l  ReAktywacja, pl. Wolności 12
l  Restauracja Mare e Monti, Wigury 13
l  Restauracja u Kretschmera, Kopernika 

64
l  Restauracja u Milscha, Łąkowa 21
l  Restauracja Polska, Piotrkowska 12
l  Revelo, Wigury 4/6
l  Revital, ul. Piotrkowska 69
l  Ristorante Mare e Monti, Wigury 13
l  Royal Hair, Plac Wolności 11/10
l  Quale Restaurant, Narutowicza 48
l  Qubus Hotel, Mickiewicza 7

l  Salon Good Day, Piłsudskiego 15/23 
(Galeria Łódzka)

l  Saude Circle private health club, 
Śmigłego-Rydza 20

l  Sendai Sushi, Piotrkowska 209
l  Sezon, Piotrkowska 121
l  Se-ma-for, Sienkiewicza 100
l  Soplicowo, Wigury 12A
l  Spaleni Słońcem, Off Piotrkowska, 

Piotrkowska 138/140
l  Spatif, Al. Kościuszki 33/35
l  Stomatologia Brzuska & Sieroszewska, 

Gdańska 96
l  Studio Tańca 4U, Piotra Skargi 12
l  Studio Relaks Fitness Forma SPA, 

Grunwaldzka 1B
l  Studio Urody, Wigury 15
l  SUSHARNIA, Pomorska 13
l  Sushi Zielony Chrzan, Żwirki 8
l  Szklarnia Szkoły Filmowej, Targowa 

61/63
l  Szkoła Języków Obcych Live, Morgowa 4
l  Szkoła Języków Obcych British Centre, 

Pomorska 140
l  Szpulka, Ogrodowa 19A
l  Szyby Lustra, Piłsudskiego 14
l  Studio Fryzjerskie Unique, 6 sierpnia 

11/13
l  Szwalnia smaków, Piotrkowska 217
l  Teatr Nowy, Więckowskiego 15
l  Teatr Wielki, plac Dąbrowskiego
l  Teatr V6, Żeromskiego 74/76
l  Teatr Zamiast, Piłsudskiego 135H
l  Terra Rossa SPA, al. Unii Lubelskiej 4
l  Tobaco Hotel, ul. Kopernika 64
l  Totumedica, Żeligowskiego 43 lok. 4/5
l  Tubajka – rodzinna kawiarnia, Plac 

Zwycięstwa 3
l  Urban Dance Zone, Zachodnia 85
l  Varoska, Traugutta 4
l  Verte Cafe, Piotrkowska 113/115
l  Vinda, Zgierska 69
l  Wall Street, al. Piłsudskiego 10
l  Wojewoda Studio, ks. Biskupa Wincenta 

Tymienieckiego 19
l  Wrotkownia Kołowrotki, Piotrkowska 

217
l  YASUMI,Sienkiewicza 82
l  Z innej beczki, Moniuszki 6
l  ZEL, Więckowskiego 36
l  Zielony Chrzan, Żwirki 8
l  Złoty Imbir, Sienkiewicza 39
l  69 Restauracja Bułgarska, ul. 

Piotrkowska 69
Aleksandrów Łódzki
l  Restauracja Aleksandria, Wojska 

Polskiego 103
l  Michelle Salon Fryzjerski, Senatorska 2
Bełchatów
l  Hotel Sport, 1 Maja 63
l  Hotel Wodnik, Słok
l  Muzeum Regionalne w Bełchatowie, 

Rodziny Hellwigów 11
Bronisławów
l  Hotel Magellan, Żeglarska 35
Konstantynów
l  W Międzyczasie, Plac Kościuszki
Kleszczów
l  Solpark, Sportowa 8
Kutno
l  Ale Smacznie, Warszawskie 

Przedmieście 31
l  Villa Hubertus, Zielona
l  Muzeum Regionalne w Kutnie, 

Piłsudskiego 20
Łowicz
l  Cynamonowy Zakątek, Zduńska 42
Łask
l  Columna Medica, Wakacyjna 8
l  Kawiarnia Jagódka, Piotrkowska 26
l  Muzeum Historii Łasku, plac 11 

Listopada 7
Pabianice
l  Club Boniecki Cafe, Traugutta 13
l  Coffee House. Palarnia kawy, 

Nawrockiego 13A
l  Dialog Szkoła Języków Obcych, 

Nawrockiego 12
l  English Academy, Zielona 32
l  Hollywood Smile, Warszawska 8

l  Osada Rybacka Sereczyn (Chata Rybaka 
Restauracja), Graniczna 46

l  Tkalnia SPA&Wallness, Zamkowa 2
Piorunów
l  Pałac Piorunów Hotel & Spa, Piorunów 

25
Piotrków Trybunalski
l  Idioma, pl.Kościuszki 6
l  Łaźnie Piwne BSC & SPA – Hotel 

Mercure (Vestil), al. Armii Krajowej 22 C
l  Krochmal, Rynek Trybunalski
l  Zielona Oliwka, Rynek Trybunalski 2
Poddębice
l  PRO-HEALTH, Piękna 19
Przedbórz
l  Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej, 

Kielecka 9
Opoczno
l  Salon Venus, Piotrkowska 65
l  Studio Fryzur Małgorzata Lasota, Jana 

Pawła II 7d/61
Radomsko
l  Blueberry Studio, Sierakowskiego 15-17
l  Centrum Urody Mariiel, Reymonta 62
l  Perłowe SPA, Kościuszki 4
l  Restauracja i Hotel ZODIAK, Kościowa 22
Rawa Mazowiecka
l  Wellness Fitness & Gym Golden Gym, 

Jerozolimska 3
l  Restauracja „Klimaty” Piotr Piotrkowski, 

Katowicka 16
Rzgów
l  AMX” P. Kaczorowski, R. Sabaj Spółka 

Jawna, Łódzka 69a
l  Furore Ptak Outlet, Żeromskiego 8
Sieradz
l  Euforia Day SPA, Złotej Jesieni 26
l  Hotel „Na Półboru”, Stawiszcze39a
l  Open Hair Cafe, Rynek 22
l  Klinika stomatologiczna Estetika, Jana 

Pawła II 52
l  Klinika Urody Liliowe Zacisze, 1 Maja 

118
l  Restauracja Cukier, Rynek 17
l  Stodoła, Rynek 10
l  Studio Relaks Fitness Forma SPA, 

Grunwaldzka 1B
l  Winiarnia, Oksińskiego 4
l  Zielone Pesto, Rynek 5
Skierniewice
l  Skin Medical, Senatorska 25
l  Izba Historii Skierniewic, Floriana 4
Spała
l  Hotel Mościcki Resort&Conference, 

Nadpiliczna 2
Sulejów
l  Hotel Podklasztorze, Władysława 

Jagiełły 1
Tomaszów Mazowiecki
l  Gabinet Kosmetologii Estetycznej 

Kaprys, Świętego Antoniego 18
l  Kawiarnia BaKalia, Dąbrowska 14
l  Metamorfoza – studio pięknego ciała, 

Polskiej Organizacji Wojskowej 3
Uniejów
l  Medical Spa Hotel Lawendowe Termy, 

abp. Jakuba Świnki
l  Hotel Uniejów ecoActive&Spa, Bł. 

Bogumiła 32
l  Browar Wiatr, Dąbska 49
l  Restauracja Herbowa, Zamkowa 2
Wieluń
l  Hotel Zielona Weranda, Widoradz 44b
l  W Starym Rynku, plac Legionów 1
l  Body Design Studio tańca i fitness, 

Wodna 7
Zduńska Wola
l  Jurydyka. Kawiarnia, Złotnickiego 18
l  FollyMood ATELIER, Kościelna 41
l  Pracownia Fryzjerska Paulina 

Barczynska, Piwniczna 17
l  Restauracja Hades, Złotnickiego 21
l  Szustak Holistic and Beauty,  

Łaska 91
Zgierz
l  Szalone nożyczki, Aleksandrowska 29
l  Starówka Cafe, Plac Jana Pawła II 19
l  Muzeum Miasta Zgierza, Henryka 

Dąbrowskiego 21
l  Stacja Nowa Gdynia, Sosnowa 1TU
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Mariusz Ostrowski
Twardo stąpam po ziemi, 
choć głowę mam w chmurach

HANNA ZDANOWSKA
Łódź będzie  
najfajniejszym miastem  
w tej części Europy

JOANNA CESARZ
Chcę pokazać kobietom,  
jak zaakceptować siebie

KATARZYNA  
DE LAZARI-RADEK
Pragniemy szczęścia,  
a chwytamy tylko  
przyjemności

l

m
ag

az
yn

 b
ez

pł
at

ny
IS

SN
 2

54
4-

0
30

6

4/2017   listopad–grudzień


