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Ewa Pilawska
Artystka i wizjonerka
ze zmysłem menedżera

ANITA 
LIPNICKA
Grzechem byłoby
prosić o więcej

WOJCIECH 
ORZECHOWSKI
Lubię pomagać 
realizować marzenia

POD NASZYM 
PATRONATEM
Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych



www.bionanopark.pl

 Laboratoria badawcze

 Inkubator dla przedsiębiorców

 Centrum konferencyjne

 Tereny inwestycyjne



Nowoczesna klinika rehabilitacyjna Columna Medica 
to najwyższa jakość usług medycznych. Indywidualna 
praca z każdym Pacjentem, kompleksowa diagnostyka 
oraz opieka doświadczonych specjalistów to klucz do 
Twojego zdrowia.

Pomagamy wyjść z bolesnych kontuzji, uniknąć operacji 
bądź też znacząco przyspieszyć powrót do zdrowia po 
zabiegach. W nasze ręce oddali się tacy sportowcy jak 
Krzysztof Hołowczyc, Karol Kłos, czy Karolina Kubiak, 
mistrzyni świata w kickboxingu.

Columna Medica to miejsce dla Ciebie,
zadbamy o Twoje zdrowie i kondycję.

Columna Medica
ul. Wakacyjna 8
98-100 Łask – Kolumna
tel: +48 43 676 80 00
mail: kontakt@columnamedica.pl
mail: recepcja@columnamedica.pl
www.columnamedica.pl
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Tym razem trochę o wdzięczności i kobietach. Nie, wcale nie chodzi o to, 
że zacznę wymieniać wszystkie kobiety, którym coś jestem wdzięczna… Na 
przykład mamie, za to, że mnie urodziła, albo przyjaciółce, że jest w moim 
życiu zawsze wtedy, kiedy być powinna. Nie, nie o taką wdzięczność cho-
dzi – partykularną i obciążającą sumienie – jestem ci wdzięczna, bo coś dla 
mnie zrobiłeś albo zrobiłaś. Tym razem chodzi o wdzięczność bezintere-
sowną, taką po prostu... Dziewczyny, jestem Wam wdzięczna, że jesteście! 

Perfekcjonistki, profesjonalistki, robiące karierę, odważne, ale też tro-
chę zakręcone. Kwestionujące wzorce poprzednich pokoleń. Poszukujące 
i sprawdzające – taki portret dzisiejszych łodzianek można narysować po-
sługując się dostępnymi statystykami. Takie też Panie gościmy w tym nu-
merze naszego magazynu. Można powiedzieć, że tym razem jest ich wyjąt-
kowo wiele, bo przecież w LIFE IN. Łódzkie, kobiety zawsze są głównymi 
bohaterkami. Powodów nie warto nawet tłumaczyć, to oczywiste, 8 marca. 

 – Grzechem byłoby prosić o więcej – mówi Anita Lipnicka, opowiadając 
o śpiewaniu, nowej płycie, rodzinie i muzyce. Anna Tępińska-Marcinek, 
wiceprezes Ceramiki Paradyż i bizneswoman podkreśla, by nie bać się 
porażki i robić to, co lubimy i chcemy robić. Dla Ewy Pilawskiej, dyrek-
tor Teatru Powszechnego, niezwykle istotne jest to, że może stawiać sobie 
nowe wyzwania i realizować kolejne projekty. Przyjrzyjcie się uważnie 
bohaterkom, które gościmy na łamach. Pewne siebie, przekonane o swojej 
wartości i niezadowalające się byle czym. Robią wrażenie!

Podobnie jak Panowie, których oczywiście nie mogło zabraknąć i w tym 
numerze. Wojciech Orzechowski pomaga ludziom realizować marzenia, 
Zbigniew Macias cały czas rozwija swoje pasje, a Krzysztof Koszek robi to, 
co lubi – dba, by auta prezentowały się wyjątkowo. 

I wyjątkowy będzie też nasz kolejny numer, bo na urodzinowym torcie 
zapłonie pierwsza świeczka.

Miłej lektury. Do zobaczenia w kwietniu.

Beata Sakowska 
Redaktor naczelna 

Dzień dobry



DOGRYWKA
10 CZERWCA 2018

ŁÓDŹ

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY

www.maraton.wiwn.pl

Największe wydarzenie dotyczące inwestowania w nieruchomości w Polsce, które 
skupia w jednym miejscu 1000 inwestorów. Zapraszamy na wykłady, prelekcje znanych 
autorytetów z zakresu inwestowania w nieruchomości oraz na wystąpienia Uczestników 

Warsztatów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nieruchomościami i dzielą się wiedzą 
na jakie trudności napotykają. Zobaczysz ich pierwsze inwestycyjne mieszkania.



6

 w  numerze

KONCERTY
Poleca Krzysztof Karbowiak 10 ZBIGNIEW MACIAS

Poszukiwania własnego wiatru47

ANITA LIPNICKA
Nie chce prosić o więcej 20 PODRÓŻE

Mongolia jakiej nie znacie57

ZDROWIE
W rytmie małego serca 34 BIZNES

Anna Tępińska-Marcinek 
o Ceramice Paradyż

70

TRENDY 2018
Felieton Moniki A. Kern 12 TOMASZ GOŁĘBIEWSKI

W rytmie klasyki50

BIONANOPARK
Miejsce dla naukowców z pasją 26 RAPORT

Kobiety i liczby62

ZDROWIE
Czas na szpilki 36 BIZNES MIKSER

Kontakty i relacje73

O MIŁOŚCI
Felieton Kamila Maćkowiaka 13 STYL ŻYCIA

Niedziela na zakupach52

INKUBATOR
Marzenia zamienione w sukces 29 MOTORYZACJA

Auto na błysk64

WOJCIECH ORZECHOWSKI
Pomaga w marzeniach 38 ANDRZEJ MACIEJEWSKI

Relacje decydują o sukcesie74

EWA PILAWSKA
Nie tylko o teatrze 14 STYL ŻYCIA

Czas na urodziny54

ZDROWIE
Regeneracja kompletna 30 MOTORYZACJA

Na wakacje i na wycieczkę66

DESIGN
Świat futrzanych dekoracji 40 KASIA MALINOWSKA

Najpierw pokochaj siebie75

NASZ PATRONAT
Sztuki przyjemne i nieprzyjemne 18 MODA

Wiosna w kolorach56

ZDROWIE
Dbaj o wzrok nowocześnie 32 BIZNES

Marek Cieślak o Bionanoparku68

SMAKI
Nigiri i maki 42 AGATA STASZEWSKA

Komunikacja w kontekście76
KATARZYNA KRZYWAŃSKA

Silna kobieta 44 ADRIANA JABŁOŃSKA
O wizerunku w biznesie77

Wydawca
RSMEDIA 

Robert Sakowski

Redakcja
48 509 499 400

90-451 Łódź,

al. Politechniki 22/24 lo. 105/106

redakcja@lifein.pl

www.lifein.pl

Redaktor naczelny
Beata Sakowska

Patronaty
48 509 499 400
patronaty@lifein.pl

Foto
Paweł Łacheta

Joanna Jaros

Współpracują z nami
Krzysztof Karbowiak

Monika Kern

Marek Kondraciuk

Kamil Maćkowiak

Magda Maciejczyk

Katarzyna Malinowska

Andrzej Maciejewski

Alicja Mnich

Marek Niedźwiecki

Agata Staszewska

Reklama
reklama@lifein.pl

Damian Karwowski
48 727 925 865
Aleksandra Żabowska
48 536 018 400

14

20

38

64

68

70



OPTOKLINIKA
KOREKCJA I REHABILITACJA WZROKU

DOBRE WIDZENIE ZACZYNA SIĘ OD DOBREGO BADANIA  
NOWOCZESNE BADANIE DLA WYMAGAJĄCYCH

Optoklinika
90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93
Rejestracja wizyt: tel. 797 538 148
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 10.00 – 18.00
sobota: 10.00 – 14.00
www.optoklinika.pl
facebook.pl/Optoklinika
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 polecamy

Centrum Biznesowe 
Fabryczna

W samym sercu Łodzi naprzeciwko 
Dworca Łódź Fabryczna powstanie 
Centrum Biurowe Fabryczna. Budo-
wa ma rozpocząć się jeszcze w tym 
roku i zostać ukończona w 2020. Pro-
jekt stworzyło popularne holender-
skie biura architektonicznego MVRDV. 
Szklany budynek z ceglanymi elemen-
tami o powierzchni 31 tys. mkw.  to 
jeden z najnowszych projektów znaj-
dujących się w Nowym Centrum Ło-
dzi. Obiekt zaoferuje 27 tys. mkw. biur 
rozmieszczonych na 13 piętrach oraz 
4 tys. mkw. powierzchni handlowej 
umiejscowionej na parterze. l

Skąd się bierze prąd, jak działa mikro-
skop stereoskopowy, czy gwiazdy są 
gorące? – na te i wiele innych pytań 
można znaleźć odpowiedź w Cen-
trum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Cen-
trum zaczęło swoją działalność na 
początku tego roku i cieszy się ogrom-
ną popularnością. Na odwiedzają-
cych czeka prawie 9 tysięcy metrów 
kwadratowych ciekawych ekspozycji. 
Inwestycja kosztowała prawie 46 mi-
lionów złotych, ale obserwując tłumy, 
które odwiedzają Centrum można 
powiedzieć, że warto było wydać te 
pieniądze. Szacuje się, że w ciągu roku 
Centrum odwiedzi 400 tysięcy osób. l

Jak co roku w kwietniu, w Łodzi świę-
tować będą biegacze podczas kolej-
nego DOZ Maratonu Łódź. W tym roku 
oprócz biegu na dystan sie maratońskim, 
czekają także półmaraton i bieg na pięć 
kilometrów. W sobotę, 14 kwietnia, bieg 
na pięć kilometrów oraz cieszące się 
co roku ogromną popularnością bie-
gi dla dzieci. W niedzielę rano na trasę 
wyruszą wspólnie maratończycy oraz 

uczestnicy półmaratonu. Plan jest taki, 
aby pierwsze 18 kilometrów mara-
tończycy i półmaratończycy pobiegli 
wspólnie. Po minięciu zabytkowego 
osiedla Księży Młyn, półmaratończycy 
skręcą w stronę mety w Atlas Arenie, ci, 
którzy za cel obrali sobie królewski dy-
stans maratonu, pobiegną na Retkinię. 
Tam pętla dookoła parku i powrót do 
Atlas Areny. l

Z Łodzi do Monachium

Od 28 marca z łódzkiego lotniska po-
lecimy pięć razy w tygodniu do nie-
mieckiego portu przesiadkowego 
w Monachium. Trasę będzie obsługiwać 
Bombardier CRJ-900 Lufthansy,  miesz-
czący na pokładzie 100 osób w klasie 
biznes i ekonomicznej. Rejs o numerze 
LH1608 będzie startować z Niemiec 
o 8.05, maszyna wyląduje w Łodzi o 9.25. 
Samolot odleci do Monachium o 10.00, 
gdzie wyląduje o 11.20. l

W kwietniu DOZ Maraton Łódź

Energia popłynęła w świat!

Nikt nie wie, co może go spotkać za minutę, ju-
tro, za trzy lata. Życie trzeba wykorzystać w 100 
proc. realizując przy tym pasje z maksymalnym 
zaangażowaniem. Premiera poleca nowy album 
zatytułowany „N?EZNANE”. To bardzo osobisty 
przegląd emocji i wartości, które towarzyszą 
nam w życiu codziennym. To również zapis wspo-
mnień i wiele historii nawiązujących do sytuacji, 
które wydarzyły się przez kilka ostatnich lat. Po-
mimo przeszło 15 lat działalności, sercem Premie-
ry nadal jest nieposkromiona pogoń za muzycznymi marzeniami, których począt-
kiem i końcem jest pewne niepozorne, malownicze miasteczko w centrum Polski. l

„N?EZNANE” – nowa płyta zespołu Premiera 
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Asamblaże autorstwa Angeli Melito-
poulos i Maurizio Lazzarato to audiowi-
zualny projekt badawczy poświęcony 
praktyce Félixa Guattariego, francuskie-
go psychoterapeuty, filozofa i aktywisty 
politycznego. Na wystawie w Muzeum 
Sztuki (ul. Więckowskiego) prezento-
wane są dwie trzykanałowe instalacje 
wideo: Asamblaże i Życie cząstek. Na 
pierwszą składają się fragmenty filmów 
dokumentalnych, rozmów z przyjaciółmi 
i współpracownicami filozofa, druga – to 
część poświęcona zainteresowaniu Gu-
attariego kulturami Japonii. l

Życie cząstek

Organizowany regularnie od ponad 
dwóch lat Babski Koktajl to wyjątkowa 
szansa oderwania się  od rzeczywistości. 
W czasie kilkugodzinnych spotkań ko-
biety poznają ciekawych ludzi, a przede 
wszystkim same siebie. Organizatorki 
dbają, by dostrzegły i doceniły własny 
potencjał i piękno oraz spędziły czas 
w miłym miejscu i w przyjemny sposób. 
Początkowo spotkania odbywały się 
w Caffe przy ulicy, a obecnie będą 
miały miejsce w DZIEŃ DOBRY CAFFE 
na Narutowicza 57. Stanowią obopólną 
korzyść dla prelegentów i uczestniczek: 

nawiązują się współprace, przyjaźnie, 
są łzy szczęścia i wzruszenia, z uwagi 
na prezentowane tematy, nie zawsze 
lekkie i przyjemne, ale za każdym razem 
równie angażujące. Autorski projekt 
porusza  wszelkie aspekty kobiecości 
i daje uczestniczkom szansę spróbowa-
nia nowych rzeczy. Za każdym razem 
czekają na nie niespodzianki, upominki 
i przede wszystkim wyjątkowe spotka-
nia warsztatowe. Koktajle organizowa-
ne są przez Agencję Wszechmogącą 
i prowadzone przez Chemiczną Malinę 
(Kamila Wasielczak). l

To jedyne takie networkingowe spotka-
nia dla kobiet w Polsce, organizowane 
raz w miesiącu w Łodzi! Śniadania na 
obcasach to networking w gronie przed-
siębiorczych kobiet, wiedza i szkolenia na 
każdym spotkaniu, inspiracje od naszych 
uczestniczek oraz możliwość promocji 
firmy przez najsilniejszy z biznesowych 
przekazów, czyli rekomendacje, ale tak-
że poprzez fanpage wydarzenia. Orga-
nizatorki to dwie silne kobiety biznesu: 
Natalia Hofman i Kasia Malinowska. 
Chociaż na co dzień zajmują się różnymi 
dziedzinami, to połączyła je wiara w siłę 
kobiecej współpracy, dzięki czemu śnia-
dania z edycji na edycję rosną w siłę.
Chcesz dołączyć? Wyślij maila na: snia-
danianaobcasach@gmail.com l

Babski Koktajl Śniadania na obcasach

Rynek Kobro będzie najważniejszym 
placem w Nowym Centrum Łodzi. Po-
łączy przestrzenie między EC1, powsta-
jącą Bramą Miasta, a budynkiem dwor-
ca Łódź Fabryczna. Ma być tętniącym 
życiem, głównym punktem, w którym 
organizowane będą imprezy kultural-
no-rozrywkowe. Płyta rynku wyłożona 
będzie płytami klinkierowymi oraz ilumi-
nowana oświetleniem LED. W północ-
nej części będzie się schodami obniżać 
do poziomu ul. Kieś lowskiego i wyjścia 

z dworca. Schody te zostaną obsadzo-
ne drzewami, niską zielenią i kaskado-
wo będzie z nich miejscami spływała 
woda. Razem z placem przebudowana 
zostanie ulica Hasa, która zamieni się 
w zielony pasaż z fontannami i miejsca-
mi na sezonowe ogródki. 
Autorami koncepcji są projektanci 
z SUD Architekci i BZB Projekt. Przetarg 
na wykonawcę ma być ogłoszony 
jeszcze w lutym, a całość ma być go-
towa do 2022 roku. l

Rynek Kobro
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 koncerty poleca Krzysztof Karbowiak

14 lutego , godz. 19

Smolik / Kev Fox 

Andrzej Smolik nazywany jest najlepszym 
producentem muzycznym w kraju. Do 
współpracy zaprasza nieprzeciętnych ar-
tystów. Nie inaczej jest w tym przypadku , 
kiedy towarzyszy mu Kev Fox , gitarzysta 
i wokalista związany dotąd z brytyjską sce-
ną muzyczną. Dwie indywidualności , które 
łączy niesamowita pasja do pokonywania 
muzycznych granic i odkrywania nowych 
przestrzeni artystycznych. Wspólnie nagrali 
bardzo nastrojową płytę , idealną na jesien-
no-zimowe wieczory. Album , który zyskał 
już status platynowego zauroczył nie tylko 
fanów alternatywy i nowych muzycznych 
ścieżek , ale również miłośników po prostu 
ładnych piosenek. To połączenie delikatnej 
pulsującej perkusji , wplecionych gitarowych 
riffów , pogłosów , chórków , odrobiny klu-
bowych akcentów i dźwięcznych klawiszy 
Smolika. W wersji koncertowej misternie 
skonstruowane , pełne melancholii melodie 
Smolika i niepowtarzalny , hipnotyzujący , silny 
wokal Keva nabierają nowej energii. 

Klub Wytwórnia (ul. Łąkowa 29)

17 lutego , godz. 20

Tune 
Wydany pod koniec ubiegłego 
roku trzeci album pochodzącego 
z Łodzi zespołu Tune zatytuło-
wany został po prostu „Tune III”. 
Jednak 8 premierowych kom-
pozycji , tradycyjnie jak w przy-
padku grupy bywało , zaskakuje 
brzmieniem. Dostaliśmy więc 
połączenia rock alternatywny 
– pop – psychodelic – electro. 
W efekcie kolejny raz Tune stwo-
rzył swój własny unikalny projekt 
muzyczny zwieńczony ekspresyjnymi Morrison’owskimi partiami wokalnymi 
jego lidera. Cechą charakterystyczną wczesnej twórczości Tune było wyko-
rzystanie akordeonu. Tu go nie ma , jest za to sporo elektroniki i nowocześnie 
brzmiących klawiszy , które kapitalnie uzupełniają gitarę i ubarwiają takie 
utwory jak „Higher” czy „Zero-G”. Momentami jest bardziej dynamicznie , 
przebojowo i agresywniej niż na wcześniejszych płytach , co na koncercie 
słychać pewnie będzie jeszcze lepiej.

Scenografia Club & Cocktailbar (ul. Zachodnia 81/83)

9 marca , godz. 19

Sorry Boys – Amor Tour 
Zespół zadebiutował w 2010 r. albumem 
„Hard Working Classes” entuzjastycznie 
przyjętym wśród słuchaczy i recenzen-
tów. Amor Tour to druga seria koncertów 
promujących nominowany do Frydery-
ka ich trzeci album „ROMA” , zawierają-
cy przebojowe „Wracam” , poruszające 
„Miasto Chopina” , czy singiel „Apollo”. 
Muzycznie na płycie rozmach od brzmień 
z pogranicza niezależnego rocka i alter-
natywnego popu. Jest i kwartet smyczkowy , zaskakująco wykorzystana 
elektronika , chór gospel i instrumenty akustyczne kojarzące się z folkiem. 
Zresztą folkowy i etniczny klimat unosi się nad całym materiałem. Zespół 
zapowiada otwartą formę koncertów i niespodzianki.

Klub Wytwórnia (ul. Łąkowa 29)

23 marca , godz. 19.30

Illusion 
W marcu , po czterech latach milcze-
nia , premiera nowego albumu Illusion 
pod tytułem „Anhedonia” , z którym 
zespół ruszy w trasę koncertową. To 
siódmy studyjny krążek zespołu , grają-
cego już ponad ćwierć wieku mocne-
go rocka. Na płycie dziewięć utworów , 
brzmiących oczywiście agresywnie , 
surowo i naturalnie. Po prostu znane fa-
nom od lat charakterystyczne brzmie-

nie Illusion , oparte na mocnej sekcji 
rytmicznej , chropowatych gitarach 
i energetycznym wokalu Tomasza 
„Lipy” Lipnickiego. Także na koncer-
cie możemy spodziewać się solidnej 
dawki energii , wściekłości i buntu 
wobec niezmiennych słabości ludz-
kiej natury , bo teksty zespołu bywa-
ją równie realistyczne i brutalne jak 
brzmienie jego gitar. 

Scenografia Club & Cocktailbar 
(ul. Zachodnia 81/83)
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24 lutego, godz. 18.30

Prawy do lewego
Jesteśmy podzielonym narodem. Ba-
rykada pnie się w górę, a osobom po 
obu stronach coraz trudniej się doga-
dać. Co się stanie, gdy przedstawiciele 
skłóconych opcji zamieszkają pod jed-
nym dachem? Do dwojga „lewaków” 
wprowadza się mężczyzna z Żołnie-
rzami Wyklętymi wyhaftowanymi na 
każdej części garderoby. Umawiają 
się, że w miesz ka niu nie będą poru-
szać drażliwych te matów. Czy tak 
się da? Zapraszamy na premierowy 
spektakl „Prawy do lewego” sceny off 

Teatru Muzycz-
nego w Łodzi, 
który zaprezen-
towany zostanie 
podczas II edycji 
Festiwalu Ma-
łych Form Wo-
kalno-Aktorskich 
„OFF-Północna”.

Teatr Muzyczny
(ul. Północna 47)

2-4 marca, godz. 19

Z miłości
To zbiorowy portret ludzi zdesperowanych, poddanych 
presji brutalnej rzeczywistości, którą sami współtworzą. 
Oparta na faktach kryminalna historia mordercy wła-
snej rodziny, wokół której ogniskuje się akcja, zawiera 
szereg wątków pobocznych. Ich uczestnikami są zwy-
kli, tzw. normalni ludzie, jakich co dzień mijamy na ulicy, 
spotykamy w miejscu pracy, w sklepie. Gdyby się przyj-
rzeć dokładniej, każdy z nich mógłby stać się bohaterem 
osobnego dramatu. W planie metafi zycznym pojawia się 
również Dobry Bóg, sprawca „cudu” stworzenia świata. 
Bezradny wobec zła, które dzieje się wokół, bezbronny 
wobec codziennych katastrof i najcięższych grzechów 
popełnianych „z miłości”.

Teatr im. Jaracza (ul. Kilińskiego 45)

23-25 lutego, godz. 19

Boeing, Boeing

Broadwayowski hit! Na język polski 
przełożył ją Bartosz Wierzbięta, autor 
polskich wersji językowych m.in. do 
Shreka, Sezonu na misia, Skoku przez 
płot czy Madagaskaru. Twórcy spek-
taklu przenoszą akcję sztuki do Łodzi, 
gdzie mieszka – prężnie działający 
w branży nieruchomości – Maks. Ma on 
nie tylko bogate CV, ale i życie uczucio-
we. Maks ma trzy narzeczone, z których 
każda jest stewardesą i każda uważa, 
że jest dla Maksa tą jedną jedyną. Co 
się stanie kiedy Maksa odwiedzi jego 
dawny przyjaciel Paweł? 

Teatr Powszechny (ul. Legionów 21)

8 marca, godz. 19

Ławeczka na Piotrkowskiej
Ona nie jest na Piotrkowskiej po raz pierwszy 
– umalowana, wystrojona, z nadzieją wypa-
truje miłości swojego życia.
I dostrzega jego – on też z pewnością nie jest 
tutaj pierwszy raz. Spotykają się na pewnej 
ławeczce i nie od razu udaje im się stworzyć 
duet doskonały.... Ona – Wanda i On – Ta-

deusz vel Stanisław vel Jerzy... Spotkać tę 
uroczą parę można będzie na spektaklu Te-
atru Fundacji Kamila Maćkowiaka 8 marca 
o godz. 19.
To najzabawniejsza, najbardziej łódzka z ko-
medii z brawurowymi kreacjami Ewy Audy-
kowskiej-Wiśniewskiej i Kamila Maćkowiaka.

Akademicki Ośrodek Inicjatyw 
Artystycznych (ul. Zachodnia 54)

23-24 lutego, godz. 19

Ziemia obiecana 
Ziemia obieca-
na Władysława 
Stanisława Rey-
monta w reali-
zacji Remigiusza 
Brzyka dedyko-
wana jest Łodzi, 
jej potędze opi-
sanej przez nobli-
stę. Ludziom bu-
dującym marzenia kosztem tych, którzy 
marzeń mieć nie mogli. „«Ziemia obie-
cana» to opowieść o tym, jak rodzi się 
potwór…O przemysłowych potentatach 
i ich niewolnikach, którzy całymi wsiami 
ciągnęli do miasta, za pracą i polepsze-
niem swojej sytuacji… Bohaterem «Ziemi 
obiecanej» jest Łódź, rodzące się miasto 
wielkich fabryk, wielkich fortun, wielkich 
pałaców i wielkiej nędzy. Potwór, który 
składa obietnicę lepszego życia i który 
nie jest w stanie jej spełnić …”. Michał 
Kmiecik, dramaturg.

Teatr Nowy (ul. Zachodnia 93)
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Monika A. Kern

Trendy 2018

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 statusowym jest ochrona dziedzictwa kulturowego Żydów łódzkich.
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Nowy rok wciąż się rozkręca, brokat po sylwestro-
wych szaleństwach już opadł, zatem najwyższy czas 
poświęcić chwilę trendom na nadchodzące miesiące. 
Przede wszystkim skupię się na tych, z którymi pra-
cuję na co dzień, czyli komunikacja i marketing.

Skracając maksymalnie podsumowanie 2017 roku 
przyjąć można, iż był to rok fake news, pierwszych 
kroków Donalda Trumpa w roli prezydenta USA, gło-
śnej akcji #metoo oraz fali protestów i demonstracji 
w Polsce. Generalnie nie był to łatwy rok, a branży 
komunikacyjnej przyniósł kilka spektakularnych 
porażek, kryzysów oraz namieszał w głowach kon-
sumentom, wprowadzając kompletnie nowe sposoby 
promowania produktów.

Wartość dodana
Analizując materiały branżowe przyznać muszę, 
iż zgadzam się z kilkoma tendencjami na rynku 
–  m.in.  modelem prawdziwego przekazu, zbudo-
wanym na wartościach jakie niesie ze sobą marka. 
Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy najważniejszym 
elementem była sprzedaż samego produktu. Dziś 
konsumenci decyzję zakupową podejmują  w opar-
ciu o wartość dodaną jaką niesie ze sobą i produkt, 
i jego producent. 

Zdecydowanie słowem roku będzie content. Choć 
ważną rolę spełnia już od kilku sezonów, teraz jest 
niekoronowanym królem. Niebanalne, angażujące 
treści, wciągające swoją  narracją w kreowaną opo-
wieść, nie epatują już nachalnie brandingiem. Z tym 
trendem silnie łączy się wspomniana przeze mnie au-
tentyczność i przejrzystość treści. Czyli konsekwent-

ne budowanie zaufania. Warto ten trend obserwować 
i próbować wdrażać. Nośnikiem contentu nadal będzie 
wideo – zarówno to długie, jak i krótkie formy, wideo-
relacje, transmisje na żywo czy animacje.

Influencerzy
Nie słabnie zainteresowanie marek współpracą z in-
fluencerami. Zaletą umiejętnej współpracy z lidera-
mi opinii, szczególnie w social mediach, jest moż-
liwość uzyskania wiarygodnego komunikatu. Tu 
ciekawym z mojego punktu widzenia jest przykład 
z Singapuru. Tamtejszy rząd wszedł we współpracę 
z 50 influencerami, angażując ich w kampanię pro-
mującą budżet państwa. Celem jest uzyskanie opinii 
na temat propozycji finansowych, czyli bardziej za-
awansowany sposób przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. Wygląda znajomo? – tak, my próbowa-
liśmy uzyskać taki efekt przy promocji naszego bu-
dżetu obywatelskiego. Znaczy się Łódź wpisuje się 
w najnowsze trendy. Brawo My!

Luksusowa cisza
Nie uda mi się wymienić wszystkich tendencji, 
z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w 2018 roku. 
Niech mi będzie jednak wolno podzielić się z moimi 
Czytelnikami pewną sugestią. W całym szaleństwie 
jakie nas otacza – informacyjnym zgiełku, zalewie 
komunikatów reklamowych – starajmy się od czasu 
do czasu zwyczajnie wyłączyć. Cisza paradoksalnie 
w dzisiejszych czasach okazuje się być towarem luk-
susowym. Taki kontrtrend do bycia #on24/7. Gorąco 
rekomenduję! l
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Kamil Maćkowiak 

Felieton o miłości

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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Poznali się w pierwszej klasie liceum… On – szczery chło-
pak, przewodniczący samorządu szkolnego, z marzenia-
mi o karierze marynarza… I ona – piękna dziewczyna na-
zywana w klasie „czerwoną księżniczką” przez fakt bycia 
córką przewodniczącego powiatu. Pozornie dzieliło ich 
wiele… On dojeżdżał do szkoły 11 kilometrów pociągiem, 
ją woziła czarna wołga jej ojca. Zakochiwali się w sobie 
powoli, ostrożnie, ale już na studniówce byli parą. Do ma-
tury pomagał jej opanować materiał z matematyki, ona 
dokarmiała go parówkami, które wtedy były rarytasem. 

Oświadczył jej się po pierwszym rejsie do Ameryki Płd., 
ostrzegał, że czeka ją ciężki los żony marynarza, ale ona 
już wtedy nie dopuszczała myśli, że mogliby się rozstać. 

Ona – Krysia, moja mama. On – Rysio, mój tata…
Przeprowadzili się do Gdyni, urodził się mój brat, po-

tem ja… W długie miesiące bez taty ona poświęcała się 
nam, staniu w kolejkach, czasem graniu z koleżankami 
w kanastę. Przed przyjazdem ojca wszystko się zmie-
niało: kosmetyczka, fryzjer, zakupy na Świętojańskiej 
w  Gdyni – wszystko po to, by go przywitać, by mu się 
podobać. Zachowywali się jakby wciąż byli parą narze-
czonych. Jako dziewięciolatek jeszcze nie rozumiałem 
czemu zawsze po przyjeździe taty najpierw są prezenty, 
rozmowy, a potem musimy z bratem iść do cioci Wiesi, by 
odebrać rzekome zakupy z mięsnego. 

Kilka lat później jako nastolatek – co oczywiste – byłem 
pochłonięty własnymi sprawami – mieszkałem w  in-
ternacie, więc w domu bywałem rzadko, z mamą często 
się kłóciłem, ojciec przesyłał mi długie listy to z Chin, to 
z Alaski, w których zawsze pisał głównie o niej. Pamiętam 
zdanie: „Cokolwiek mama mówi, nawet jeśli się myli, to 
ja zawsze stanę po jej stronie”. Wtedy mnie to strasznie 

denerwowało. Nie rozumiałem też, czemu mama często 
jeździ na plażę i patrzy na morze. „On gdzieś tam jest” – 
powiedziała kiedyś, a ja to obśmiałem: „To wskakuj do 
wody i do niego płyń”. Kiedy zacząłem już dorosłe ży-
cie w Łodzi, mama mówiła mi już prawie o wszystkim, 
codziennie godzinami przez telefon. Ojciec zawsze był 
w centrum tych zwierzeń, on, tęsknota za nim, jego brak, 
co zrobią jak wróci z kolejnego rejsu, gdzie pojadą...

Trzy lata temu rodzice odnowili przysięgę w koście-
le. Byli tylko oni, przyjaciel domu i ja jako ich świadek. 
Byłem pewien, że mnie to nie ruszy, żartowałem sobie 
raczej, żebym po ich „nocy poślubnej” nie musiał ich od-
wiedzać na OIOM-ie, a jednak… Gdy składali przysięgę, 
wzruszeni i zestresowani jak nastolatkowie, i mnie po-
woli zaczął opuszczać wrodzony cynizm. 

Wtedy już tata planował emeryturę. Ostatnie dwa, trzy 
rejsy i wreszcie razem – dzień w dzień, po ponad czter-
dziestu latach rozstań i powrotów.

Niestety... stało się inaczej; tata „zszedł na ląd” (jak się 
mówi w marynarskim żargonie), a chwilę potem mama 
zachorowała. Opiekował się nią bez cienia pretensji do 
losu, bez użalania się nad sobą…Nieważne, że nie sypiał, 
bardzo schudł, był czujny na każdy jej oddech.

Mama przegrała walkę z chorobą dokładnie rok temu, 
w lutym. Do końca przytomna….umarła w swoim łóżku, 
w jego ramionach. To, co jej wtedy mówił (przepraszam, 
tego napisać już nie mogę) to, jak jej pomagał odejść, do 
teraz rozrywa mi serce. Mamę pochowaliśmy w Łodzi, 
tata w sekundę podjął decyzję o przeprowadzce z Gdyni, 
by być blisko niej. Teraz ciągle jeździ na cmentarz, siada 
i patrzy na jej grób, jak kiedyś ona na morskie fale….. Bo 
przecież „ona gdzieś tam jest”... l
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LIFE IN. Łódzkie: Nominacja do tytułu Łodzianina Roku, 
to dla Pani…?
Ewa Pilawska: Ogromne wyróżnienie.

Mamy w Łodzi kilkanaście teatrów. To może oznaczać, 
że mieszkamy w dobrym miejscu do ich prowadzenia. 
Zgadza się Pani z tym, czy to twierdzenie na wyrost?
Łódź jest świetnym miejscem do życia i tworzenia. Gdy-
by z tkanką ludzką naszego miasta było coś nie tak, te-
atry nie miałyby tu racji bytu. Ale Łódź ma jeszcze wiele 
miejsc, które można by oddać artystom. Na przykład uli-
ca Piotrkowska powinna stać się najdłuższą artystycz-
ną ulicą w Europie, z kabaretami czy galeriami sztuki. 
To miasto ma ogromny potencjał artystyczny, nie bez 
przyczyny są tu trzy uczelnie artystyczne.

A Łodzianie lubią teatr?
Bardzo.

A jakimi są widzami? Znają się na teatrze? Są wyro-
zumiali, czy potrafią być niemili, jak im się coś nie 
spodoba?
Są wymagający, poszukujący, cenią dobry i profesjonal-
ny teatr. Mają poczucie humoru. A jeśli chodzi o ekspe-
ryment, to musi być on umotywowany artystycznie. 

Prowadzicie badania na temat widzów, którzy przycho-
dzą do Powszechnego – kim są, jakie mają preferencje 
kulturalne itd.?
Różne badania potwierdzają jedno – jesteśmy teatrem 
„powszechnym”, czyli teatrem blisko ludzi. Przychodzą 
do nas praktycznie wszyscy, niezależnie od wykształ-
cenia czy wieku. Jednak najwięcej o widzach wiemy 
z bezpośrednich rozmów po spektaklach, czy podczas 
warsztatów. Wiele dowiaduję się też od odwiedzających 
nas gości. Na przykład w ubiegłym roku moderatora 
festiwalowej dyskusji wiózł taksówkarz, który bardzo 
cenił nasz teatr. „Ale ma pani wiernego fana, aż przy-
jemnie się do was jechało” – powiedział. 

O kulturze zwykło się mówić, że to „studnia bez dna” – 
ile pieniędzy by nie było to zawsze jest za mało. Z czego 
utrzymują się Teatr Powszechny?

Z dotacji Urzędu Miasta Łodzi i wpływów, które w 2017 
roku stanowiły aż 60 proc. naszego rocznego budżetu.

Dyrektor teatru – to bardziej menedżer czy artysta?
To artysta, który ma zmysł menedżera. Wizjoner, który 
wie, jaki teatr chce robić, ale jednocześnie ma świado-
mość miejsca, w którym działa.

Jako kobiecie jest Pani łatwiej czy trudniej na tym 
stanowisku? I w ogóle, jak Pani ocenia – kobiety mene-
dżerki, dyrektorki, prezeski są lepsze, skuteczniejsze od 
mężczyzn?
Nigdy nie odczuwałam, żeby traktowano mnie inaczej 
tylko dlatego, że jestem kobietą. To raczej kwestia wy-
pracowania zasad pracy. Inaczej prowadziło się teatr 
20 lat temu, inaczej teraz. To nie ma związku z płcią, 
wszystko zawsze zależy od człowieka.

Kiedy przed laty obejmowała Pani stanowisko dyrek-
tora Teatru Powszechnego, mówiło się, że to misja 
samobójcza – teatr był w tak złej kondycji i sytuacji, że 
wspominano o jego likwidacji. Musiała Pani przepro-
wadzić trudne reformy? Wszystko udało się tak, jak 
Pani to zaplanowała?
Kiedy objęłam teatr miałam niewiele ponad 30 lat. Przez 
ponad dwadzieścia lat wykonaliśmy ogromną pracę. 
Ale ta reforma polegała na ewolucji, a nie rewolucji. 
Zdawałam sobie sprawę, że pracuję na delikatnej tkan-
ce i nie mogę nikogo skrzywdzić, jednocześnie jednak 
starałam się sukcesywnie wprowadzać w życie projekty 
i stworzyć wyraźne logo artystyczne Powszechnego. Na 
przykład konsekwentnie rozwijałam działalność edu-
kacyjną teatru. Zdarzało się, że napotykałam na niechęć 
kolegów, ale uważam, że dziś 90 procent zespołu rozu-
mie ducha teatru. Jesteśmy teatrem zreformowanym. 
Najliczniejszy w teatrze jest zespół artystyczny – akto-
rzy etatowi i kontraktowi. Przed laty było odwrotnie, 
największa była administracja i zespół techniczny.

Na stanowisku dyrektora Teatru Powszechnego jest 
Pani od 23 lat. W tym czasie udało się Pani wybudować 
w teatrze Małą Scenę, powołać Polskie Centrum Kome-
dii, zrealizować projekt teatru dla osób niewidomych 

Artystka i wizjonerka 
ze zmysłem menedżera

Jej teatr, to teatr „powszechny”, blisko ludzi. To jej miejsce na ziemi, które od 
lat konsekwentnie zmienia. To przestrzeń, w której najważniejsi są widzowie, 

z którymi – jak sama mówi – udało się zbudować rodzaj przymierza. 
Rozmawiamy z Ewą Pilawską, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi.
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i słabo widzących oraz teatr za złotówkę dla bezrobot-
nych, z doskonałym skutkiem realizować Festiwal Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Co Pani sama uważa 
za swoje największe osiągnięcie zawodowe związane 
z teatrem?
Nie jestem dyrektorem tak długo jak Anna Augustyno-
wicz, Maciej Englert, Jacek Głomb czy Waldemar Zawo-
dziński, ale rzeczywiście mam długi staż.  Kiedy zosta-
łam dyrektorem, Powszechny był w zapaści, ale to mój 
duch przekory sprawił, że pozostałam tu i postanowiłam 
zmienić to miejsce. Nie przyjmowałam innych propozycji 
i stawiałam sobie kolejne cele – nadać teatrowi wyraźne 
oblicze artystyczne, wybudować Małą Scenę, zmoderni-
zować Dużą. Za największy sukces uważam fakt, że przed 
laty nie doszło do likwidacji Teatru Powszechnego, choć 
niewiele do tego brakowało. Ale też ważne dla mnie jest 
to, że łodzianie cenią nasz teatr, że chętnie go odwiedzają 
i że udało nam się zbudować z nimi rodzaj przymierza. 
Mam wrażenie, że jesteśmy bardzo silnie zakorzenieni 
w tym miejscu. To mnie cieszy najbardziej – choć wszyst-
ko było oczywiście okupione wielką pracą. Również Fe-
stiwal, który przez 15 lat tworzyłam bez dotacji, mając 
minimalne wsparcie ze strony miasta. Uważam, że ten 
okres terminowania był bardzo cenny. Przyglądam się 
dziś festiwalom, które dostają kosmiczne pieniądze na 
start… Nie zawsze wychodzi im to na dobre.

Może Pani w kilku zdaniach powiedzieć, dlaczego Teatr 
Powszechny jest dziś teatrem wyjątkowym, co jest 
w nim takiego, czego nie ma w innych?
Tu jest moje miejsce na ziemi. Pewnie w innych te-
atrach, które proponowały mi pracę, byłoby spokojniej. 
Ale może zbyt spokojnie? Tutaj stawiam przed sobą ko-
lejne cele i realizuję kolejne ważne dla mnie projekty. 
Z pełną świadomością chcę zmieniać jedną z najbar-
dziej prawdziwych łódzkich ulic, czyli Legionów. Przed 
nami modernizacja Dużej Sceny. Kiedy dostaliśmy do-
finansowanie z Unii Europejskiej, nie przewidywałam 
wielu turbulencji wokół przetargu,  które związane są 
z rosnącymi kosztami prac budowlanych.  Wierzę jed-
nak, że doprowadzimy ten projekt do końca.

Niebawem startuje kolejna, już 24. edycja Międzyna-
rodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjem-
nych. Festiwal to Pani pomysł. Skąd się wziął, co chciała 
Pani osiągnąć robiąc go?
Teatr powinien tętnić życiem. Przez 11 miesięcy w roku 
nie wynajmujemy przestrzeni, gramy tylko nasz reper-
tuar z udziałem naszego zespołu. Proponujemy liczne 
projekty skierowane do różnych grup odbiorców, w tym 
dla osób, dla których teatr może być miejscem terapii 
i powrotu do normalnego życia, czy dla widzów, dla 
których oferta kulturalna jest niemal całkowicie ogra-
niczona. Festiwal jest teraz wartością dodaną – domeną 
tych, którzy chcą zobaczyć jeszcze więcej. 

Teraz to chyba najważniejsza impreza teatralna w Pol-
sce i jedna z ważniejszych w Europie! O to chodziło?
Mam ogromną satysfakcję, że Festiwal jest w tym miej-
scu i to ogromna przyjemność obserwować jego rozwój. 

Ewa Pilawska
Z wykształcenia teatrolog, od 13 października 1995 roku pełni 
funkcję dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi. Od ponad 30 lat 
pracuje nieprzerwanie w teatrze, z czego 6 lat jako kierownik, 
3 lata jako zastępca dyrektora, czyli od 26 lat kieruje zespołami. 
Stworzyła autorski projekt Polskiego Centrum Komedii , Międzyna-
rodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych oraz jedyny 
w Polsce i unikatowy w Europie, Teatr dla osób niewidomych 
i słabo widzących. Wyreżyserowała w nim społecznie 59 premier.

W ubiegłym roku obejrzałam w Burgtheater w Wiedniu 
spektakl Arpada Schillinga, który chciałam pokazać 
w Łodzi. Kiedy otrzymaliśmy kosztorys, stwierdziłam 
jednak, że koszty przewyższają nasze możliwości. I wte-
dy ogromnie ucieszyła mnie informacja, że teatr z Wied-
nia zaproponował przygotowanie profesjonalnego 
nagrania spektaklu, specjalnie na potrzeby naszego Fe-
stiwalu. Sława Lisiecka przygotowała tłumaczenie sztu-
ki, na pokaz do Łodzi przyjechał reżyser i dramaturdzy. 
Wszyscy wzięli udział w dyskusji z widzami po pokazie. 
Gdyby Festiwal nie był ważny, Teatrowi Narodowemu 
z Wiednia nie zależałoby na prezentacji.

Festiwal ma swoich stałych widzów, którzy uczestniczą 
w nim co roku. To są przede wszystkim łodzianie czy 
przyjeżdżają widzowie z całej Polski?
Publiczność jest zróżnicowana – jest stała grupa ło-
dzian, ale każdego roku pojawiają się też widzowie z ca-
łej Polski, a nawet z zagranicy.

Co nas czeka podczas tegorocznego Festiwalu?
Wiele ważnych spektakli z całej Polski. Po szczegóły 
zapraszam na naszą nową stronę internetową. A jeśli 
chodzi o temat tegorocznej edycji, to nawiązuje on do 
słów profesora Sławomira Świontka, wybitnego łódz-
kiego teoretyka teatru i literaturoznawcy. Pisząc „nie-
bezpiecznie jest schodzić ze sceny”, skomentował on 
legendę o świętym Genezjuszu, rzymskim aktorze, któ-
ry odstąpił od wyuczonej kwestii i poświęcił życie, by 
powiedzieć własny tekst. Jednak tak naprawdę te słowa 
dotyczą fundamentalnych dla sztuki spraw, a temat Fe-
stiwalu jest uniwersalny i odnosi się do szerokiego kon-
tekstu. Co daje artyście scena? Co mu odbiera? Kim jest 
artysta na scenie, a kim jest poza nią? Dlaczego niebez-
piecznie jest schodzić ze sceny?

Który z przyznanych dotychczas odznaczeń i tytułów 
– a ma ich Pani sporo – jest dla Pani najważniejszy? 
I z czego jest Pani najbardziej dumna?
Każde wyróżnienie jest istotne i miłe. Ostatnio naj-
bardziej ucieszył mnie ranking opublikowany przez 
magazyn „F5”. Na liście 10 osób, „których praca i zaan-
gażowanie sprawiają, że Łódź staje się lepszym miej-
scem do życia”, znalazłam się jako jedyna z łódzkiego 
środowiska teatralnego. To uskrzydlające, a jednocze-
śnie zobowiązujące. l

Rozmawiała: Beata Sakowska
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5 marca rozpocznie się XXIV Międzynarodowy Festiwal 
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – jeden z najstarszych 
festiwali teatru zawodowego w kraju, który każdego roku 
otwiera kalendarz najważniejszych festiwali teatralnych 
w Polsce. Hasło tej edycji brzmi: „Niebezpiecznie jest scho-
dzić ze sceny”. W programie znalazły się spektakle, dys-
kusje i wystawa. Teatr Powszechny w Łodzi zaprezentuje 
podczas Festiwalu dwie prapremiery.

Temat tegorocznej edycji nawiązuje do słów Sławomira 
Świontka - wybitnego teoretyka teatru i literaturoznaw-
cy. Pisząc „niebezpiecznie jest schodzić ze sceny”, sko-
mentował on legendę o świętym Genezjuszu. Jednak tak 
naprawdę te słowa dotyczą fundamentalnych dla sztuki 
spraw, a temat Festiwalu jest uniwersalny i odnosi się 
do szerokiego kontekstu. Co daje artyście scena? Co mu 
odbiera? Kim jest artysta na scenie, a kim jest poza nią? 
Dlaczego niebezpiecznie jest schodzić ze sceny?” 

Co zobaczymy
W programie znalazły się: „Proces” w reżyserii 
Krystiana Lupy (koprodukcja kilku warszawskich 
teatrów), „Wesele” w reżyserii Jana Klaty (Narodo-
wy Stary Teatr w Krakowie), „Mefi sto” w reżyserii 
Agnieszki Błońskiej (Teatr Powszechny w Warsza-
wie), „Sekretne życie Friedmanów” (Teatr Ludowy 
w Krakowie), „Psie serce” w reżyserii Macieja Engler-
ta (Teatr Współczesny w Warszawie), „K.” w reżyserii 
Moniki Strzępki (Teatr Polski w Poznaniu), „Zapiski 
z wygnania” w reżyserii Magdy Umer (Teatr Polonia 
w Warszawie i „Wujaszek Wania” w reżyserii Iwana 
Wyrypajewa (Teatr Polski w Warszawie). 

Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa „Niebez-
piecznie jest schodzić ze sceny”, którą wraz z młodymi 
twórcami przygotowuje artystka performatywna, sce-
nografka i wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi dr hab. Ewa Bloom-Kwiatkowska.

Teatr Powszechny w Łodzi specjalnie na tę edycję Fe-
stiwalu przygotowuje dwie prapremiery. Pierwsza z nich, 
„Hannah Arendt: Ucieczka”, realizowana jest w kopro-
dukcji z Komuną Warszawa - jednym z najważniejszych 
teatrów niezależnych w Polsce, który w swoich ekspery-
mentalnych projektach na styku sztuk performatywnych, 
wideoinstalacji i muzyki komentuje obecną rzeczywi-
stość. Drugą prapremierą będzie „lovebook” w reżyserii 
Michała Siegoczyńskiego.  To powieść o miłości, o walce 
o miłość, o próbie odzyskania własnego szczęścia i o roz-
dźwięku między rzeczywistością a pragnieniem. 

Panele i dyskusje
Festiwalowym prezentacjom towarzyszyć będą spo-
tkania twórców spektakli z publicznością i panele dys-
kusyjne. 15 marca na Małej Scenie Teatru Powszech-
nego w Łodzi spotkanie z Łukaszem Maciejewskim 
i Krystianem Lupą poświęcone m.in. książce „Koniec 
świata wartości”. Poprowadzi je Łukasz Drewniak. 
Trzy dni później (18 marca) panel dyskusyjny zatytu-
łowany „Cenzura”, którego moderatorem będzie Kata-
rzyna Janowska. W dyskusji udział wezmą: Krystyna 
Janda, abp Grzegorz Ryś, Jan Klata, Maciej Englert, 
Marcin Górski i Błażej Torański. Uczestniczy zastano-
wią się nad różnymi aspektami cenzury – obyczajowy-
mi, urzędowymi i politycznymi. Jak się ona przejawia? 
W jaki sposób obecna była i jest w sztuce? Na 25 marca 
zaplanowano dyskusję nawiązującą do tematu Festi-
walu. Panel dyskusyjny „Niebezpiecznie jest schodzić 
ze sceny” poprowadzi Łukasz Maciejewski. W rozmo-
wie uczestniczyć będą Agata Duda-Gracz, Iwan Wyry-
pajew, Jowita Budnik i Magdalena Łazarkiewicz.

Bilety na XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych można kupić w kasie 
Teatru Powszechnego w Łodzi (ul. Legionów 21), w bi-
letomacie w Galerii Łódzkiej (poziom -1, koło salonu 
EMPIK) oraz online. l
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 l 5 marca o 18.30
„Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny” – otwarcie wystawy
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi

 l 5 marca o 19.00

Wesele, reż. Jan Klata 
(Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

 l 10 marca o 18.00
Psie serce, reż. Maciej Englert (Teatr Współczesny w Warszawie)
Spektakl prezentowany w Teatrze Współczesnym 
w Warszawie (ul. Mokotowska 13). Cena biletu obejmu-
je przejazd autokarem do Warszawy oraz powrót.

 l 11 marca o 19.00
K., reż. Monika Strzępka (Teatr Polski w Poznaniu)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

 l 14 marca o 18.00
Proces, reż. Krystian Lupa 
(główny producent: Nowy Teatr w Warszawie)
Miejsce: Hala EXPO-Łódź, al. Politechniki 4

 l 15 marca o 12.00
Koniec świata wartości – spotkanie z Krystianem 
Lupą i Łukaszem Maciejewskim.
Prowadzenie. Łukasz Drewniak
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

 l 15 marca o 18.00

Proces, reż. Krystian Lupa 
(główny producent: Nowy Teatr w Warszawie)
Miejsce: Hala EXPO-Łódź, al. Politechniki 4

 l 16 marca 2018 o 19.15
Hannah Arendt. Ucieczka, reż. Grzegorz Laszuk, prapremiera 
(Koprodukcja Teatru Powszechnego w Łodzi i Komuny Warszawa)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

 l 17 marca 2018 o 19.15
Hannah Arendt. Ucieczka, reż. Grzegorz Laszuk, prapremiera
(Koprodukcja Teatru Powszechnego w Łodzi i Komuny Warszawa)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

 l 17 marca o 19.00
Mefisto, reż. Agnieszka Błońska 
(Teatr Powszechny w Warszawie)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

 l 18 marca o 14.00
Cenzura – panel dyskusyjny
Miejsce. Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

 l 18 marca o 19.00
Zapiski z wygnania, reż. Magda Umer 
(Teatr Polonia w Warszawie)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

 l 23 marca o 18.00
Sekretne życie Friedmanów, reż. Marcin Wierzchowski 
(Teatr Ludowy w Krakowie)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi

 l 24 marca o 18.00
Sekretne życie Friedmanów, reż. Marcin Wierzchowski 
(Teatr Ludowy w Krakowie)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi

 l 25 marca o 14.00
Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny – panel dyskusyjny
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

 l 25 marca o 19.15
lovebook, reż. Michał Siegoczyński, prapremiera  
(Teatr Powszechny w Łodzi)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

 l 26 marca o 19.15
lovebook, reż. Michał Siegoczyński, prapremiera 
(Teatr Powszechny w Łodzi)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

 l 29 marca o 19.00

Wujaszek Wania, reż. Iwan Wyrypajew 
(Teatr Polski w Warszawie)
Miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena

XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych





Grzechem 
byłoby prosić 

o więcej

Niezmiennie idzie swoją drogą. Nie czeka , aż dostanie od życia coś za darmo. 
– Chcesz czegoś? – sięgnij po to! – mówi i wciąż stawia przed sobą nowe zadania. 

I choć bardziej przypomina anioła , to walnąć pięścią w stół też potrafi. 
Matka , żona , artystka… Po prostu Anita Lipnicka.
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LIFE IN. Łódzkie: Chętnie wraca Pani do Łodzi , do Piotr-
kowa Trybunalskiego?
Anita Lipnicka: Moja mama wciąż mieszka w Piotr-
kowie Trybunalskim , bywam więc tam w odwiedzi-
nach. To miasto na zawsze pozostanie dla mnie szcze-
gólne – tam się urodziłam , dorastałam , ono mnie 
w dużej mierze ukształtowało. Moja teoria jest taka , 
że wbrew pozorom , łatwiej w życiu do czegoś dojść , 
coś osiągnąć , ludziom z mniejszych miast niż wiel-
kich aglomeracji. Bo to, co nas motywuje , to często nie 
obfitość , różnorodność możliwości , ale pewne niedo-
statki , braki , które staramy się zrekompensować. Wy-
chowałam się w miejscu , gdzie było jedno kino , dwa 
domy kultury , żadnego teatru... W mieście nie było 
wielu atrakcji. Dodatkowo czasy mojego dzieciństwa 
to końcówka komuny – wszędzie szaro , biednie – eg-
zystencja bez specjalnych fajerwerków. Mieszkania 
moich kolegów wyglądały podobnie , każdy miał w po-
koju tę samą meblościankę , kanapki w szkole z tym 
samym serem. Ale był w tym jakiś urok. Cieszyliśmy 
się prostymi rzeczami. Święta Bożego Narodzenia do 
dziś kojarzą mi się z zapachem pomarańczy – bo tyl-
ko raz w roku „wrzucali” je do sklepów. Chałwa była 
prawdziwym rarytasem , też takim od święta. A jak 
do domu kultury przyjeżdżali aktorzy z Warszawy 
z jakimś spektaklem czy recitalem , to było wielkie 
wydarzenie i nie wolno było go przegapić. W gruncie 
rzeczy życie było o wiele prostsze  i wcale nie mniej 
ciekawe niż teraz. Wręcz przeciwnie. Czasem nacho-
dzi mnie refleksja , że ten mój Piotrków dał mi więcej , 
niż Warszawa dzisiaj daje mojemu dziecku. Zmoty-
wował mnie , aby się z niego wyrwać , ruszyć w świat 
po więcej. Trudno o tę samą motywację , gdy żyjesz 
już w centrum tego „lepszego” świata.

Te powroty wiążą się raczej z miłymi wspomnieniami. 
Domem rodzinnym , pierwszymi miłościami i pierwszy-
mi krokami w muzycznej karierze.
Tak , to miłe wspomnienia , miejsca , które wiążą się 
z  konkretnymi wydarzeniami , momentami w moim 
życiu. Niektóre z tych miejsc już nie istnieją , jak cho-
ciażby kawiarnia Ormianin na starówce , do której cho-
dziło się na wagary , paliło papierosy i godzinami ga-
dało o sensie egzystencji. Albo wspomniane wcześniej 
kino Hawana , w którym po raz pierwszy przeżywałam 
na filmach jakieś uniesienia , poznawałam twórczość 
wielkich kinematografów takich jak Polański , czy 
Bertolucci...Na scenie tego kina oraz pobliskiego am-
fiteatru , stawiałam też pierwsze kroki jako wokalist-
ka , śpiewając w swoim pierwszym zespole pod nazwą 
Certificado. Potem życie pognało mnie do Łodzi , tam 
wynajmowałam swoje pierwsze mieszkanie , śpiewając 
już w innym zespole – Varius Manx.

Były plany , marzenia. Czy muzyczny rozwój , kariera 
potoczyły się tak , jak Pani sobie to wyobrażała?
Gdy śpiewa się już ponad 20 lat , jak ja , człowiek uczy się 
cieszyć , doceniać fakt , że w ogóle to nadal robi! Wspiąć 
się na szczyt to jedno , utrzymać się na górze , to zupełnie 
co innego. Niewielu osobom to się udaje. Miałam w swej 
karierze wzloty i potknięcia. Upadku na szczęście nie 
zaliczyłam – wciąż żyję z muzyki , nadal to, co robię , 
niesie mi wiele radości i przynosi poczucie spełnienia. 
Nie zmieniłabym ani jednego wątku ze swej muzycz-
nej historii. Wszystko miało swój czas , odegrało swoją 
rolę , każdy mój krok , każda decyzja. Myślę , że grzechem 
byłoby prosić o więcej. Udało mi się stworzyć parę do-
brych płyt , rzeczy , z których jestem dumna. Moja karie-
ra rozpoczęła się bardzo wcześnie , rzeczy które śpiewa-
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łam kiedyś , zdobyły wielką popularność. Ale to dopiero 
albumy nagrane w ostatnich 10-13 latach dla mnie są 
tymi , z którymi się w pełni identyfikuję. Sukces osobisty 
nie zawsze idzie w parze z sukcesem komercyjnym. To 
też jest rzecz , którą człowiek odkrywa i uczy się akcep-
tować z biegiem czasu. Mam poczucie , że bez względu 
na to, jak jestem odbierana przez innych , idę niezmien-
nie swoją drogą. I to daje mi satysfakcję.

Czy za czymś Pani tęskni , czegoś Pani brakuje?
Brakuje mi czasu na nic nierobienie! Czasem chciałabym 
zwyczajnie się zatrzymać , odpocząć od wszystkiego – co-
dziennych obowiązków , problemów , zmagań z rzeczy-
wistością. Są to typowe narzekania dorosłego człowieka , 
który czasem tęskni za beztroską dzieciństwa. Realnych 
powodów do narzekań nie mam. I jestem już na tyle do-
świadczona życiem , by zdawać sobie sprawę , ze postawa 
roszczeniowa , czy wyczekująca , niczego nie zmienia. 
Chcesz czegoś? – sięgnij po to , zawalcz jeśli trzeba. To już 
ten moment , że nie ma się marzeń. Tylko zadania do wy-
konania. I się je po prostu wykonuje.

Często podkreśla Pani , że Pani płyty są odzwiercie-
dleniem momentu , w który się obecnie znajduje. Co 
odzwierciedla najnowsza płyta „Miód i dym”: szczęście , 
zadowolenie , spełnienie , nowy etap , nową drogę?
Płyta „Miód i dym” jest przede wszystkim zapisem fajnej 
energii zespołowej , jakiejś magii , która zadziała się mie-
dzy grupą ludzi , i której produktem ubocznym jest mu-
zyka. Całość materiału powstawała w Górach Sowich , 
podczas spontanicznych pobytów w domku nad jezio-
rem , które nazywaliśmy z moimi kolegami muzyczny-
mi koloniami. Oczywiście nie jest to jakaś przypadkowa 
zbieranina pomysłów – wszystko zostało pieczołowicie 

wypracowane , opatrzone odpowiednimi brzmieniami , 
poddane przemyślnej obróbce w studio. Jednak udało się 
na tym albumie zachować pewną świeżość , niewymu-
szoną ekspresję , bo powstawała szybko i na pełnym luzie. 
Produkcyjnie jest to płyta przesiąknięta bliskimi memu 
sercu posthipisowskimi klimatami , dużo na niej korzen-
nego , folkowego grania , trochę wpływów blues’a i alt co-
untry. Tekstowo , z uwagi na okoliczności w jakich wszyst-
ko się rodziło , dużo tam wątków , metafor przyrodniczych. 
I całe spektrum emocji – od refleksji , zadumy choćby nad 
przemijaniem , po czystą radość z bycia tu i teraz i pewien 
dystans , czy nawet mrugnięcie okiem do życia.

Trzeba było uciekać w góry? Trudno skupić się w domu?
No jakoś trudniej. Przynajmniej mi trudno. Kiedy je-
stem mamą , żoną , kiedy trzeba wstawić pranie , zrobić 
zakupy , ugotować obiad itd. , trudno osiągnąć stan sku-
pienia , który sprzyja tworzeniu , wyzwala kreatywne 
myślenie. Zawsze miałam problem z łączeniem życia 
zawodowego z prywatnych , te światy się przenikają , 
i ciągle balansuję na ich granicy , mając poczucie , że 
w gruncie rzeczy przegrywam na każdym polu! Jak 
się wkręcam w muzykę , winię się , że odpuszczam obo-
wiązki domowe , matczyne. Kiedy za bardzo odpłynę 
w rodzinne sprawy , mam wrażenie , ze znikam jako 
artystka. I tak to trwa wiecznie...

‚‚Czasem nachodzi mnie refleksja , że ten mój 
Piotrków dał mi więcej , niż Warszawa dzisiaj 
daje mojemu dziecku. Zmotywował mnie , 
aby się z niego wyrwać , ruszyć w świat po więcej.
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Nie tęskniła Pani za córką?
Oczywiście , ze tęskniłam. A ona za mną. Ale bez przesa-
dy , nie znikałam na długie tygodnie! To były kilkudniowe 
wypady. Córka chodziła do szkoły , zajmowała się swoimi 
sprawami , a ja tworzyłam płytę. Ona wie , że wtedy nie ma 
mnie w domu. Sama płyty nie stworzę, ani jej sama nie 
nagram. Potrzebuję do tego ludzi i innych miejsc niż dom.

Jaką jest Pani matką?
Zbyt pobłażliwą , miękką , niewystarczająco stanowczą. 
Zdaję sobie sprawę z moich niedociągnięć w tej materii. 
Ale jednocześnie jestem jakoś zaprogramowana i z tru-
dem przychodzi mi granie nienaturalnych ról. Tym bar-
dziej jeśli miałaby to być rola matki. Jestem jaka jestem. 
Najważniejsze , że kocham moje dziecko , otaczam je opie-
ką , jestem oparciem , skałą , niosę schronienie , daję ciepło. 
Wypuszczam na szerokie wody dając jasno do zrozumie-
nia , że gdyby co ś, będę czekać na brzegu.

Pracując nad ostatnią płytą zdecydowała się Pani 
na pracę zespołową. Lepiej w grupie , czy jednak solo?
Byłam nieco znużona samotniczym trybem pisania pio-
senek. Moje poprzednie dwie płyty powstawały w ten 
sposób , były dosyć introwertyczne. Miałam ochotę na eks-
peryment , grupowe twórcze doświadczenie. Musze przy-
znać , że taki model pracy bardzo mi przypadł do gustu.

Potrafi Pani walnąć pięścią w stół? Bo z wyglądu przy-
pomina mi Pani bardziej anioła.
Oczywiście , że potrafię! Gdybym tego nie umiała ro-
bić , dawno temu przepadłabym jako artystka. Umie-
jętności muzyczne to jedno , natomiast egzekwowa-
nie pomysłów , realizacja zamierzeń , to zupełnie coś 
innego. Cała logistyka mojej pracy , zatrudnianie 
odpowiednich ludzi , planowanie zdarzeń , sytuacji , 
trzymanie pieczy nad każdym etapem nagrań czy 
promocji płyty – to są pola działań , gdzie musisz wie-
dzieć czego chcesz bardzo konkretnie. I jeśli trzeba 
– walnąć pięścią w stół , by osiągnąć zamierzone cele.

Porozmawiajmy nieco o Pani muzycznych fascynacjach 
i o tym , jak się one zmieniały z biegiem lat.
Zmieniały się bardzo , i jest to naturalne. Muzyką 
buntu , mojej młodości , był cały ruch grunge płynący 
z Seattle – Nirvana , Prearl Jam , Sound Garden... Ale 
też w podobnym czasie U2 albo The Cure , na przy-
kład. Potem zaczęło mnie znosić w stronę bardziej 
akustyczną , w rejony piosenki autorskiej. Lubiłam 
takie panie jak Sarah McLachlan , Shawn Colvin , 
Suzanne Vega , Tracy Chapman czy Sheryl Crow. Po-
tem było całe mnóstwo innych nazwisk po drodze , 
postacie coraz bardziej alternatywne , jak Cat Power , 
Nina Nastasia , Laura Veirs , Smog , Bonny Prince Billy 
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czy Ray La Montagne. Ale też zespoły , takie jak Shear-
water , Callexico , The National... Strasznie długa lista. 
Ale wszystko gdzieś tam miało zawsze swój wspólny 
wątek – to była Ameryka , granie osadzone w tradycji 
instrumentów akustycznych , klimatów folkowych , 
z elementami bluesa i country. Bohaterami , którzy 
trwają przy mnie przez te wszystkie lata są Leonard 
Cohen , Bob Dylan czy Nick Cave , który w moim odczu-
ciu jest klasykiem nowych czasów.

A do koncertowania z Johnem Porterem kiedyś Pani 
wróci , czy to zamknięty rozdział w Pani życiu?
Trudno powiedzieć. Oboje jesteśmy zajęci , mamy swoje 
plany , osobne życia teraz. Ale często z rozrzewnieniem 
wspominamy czasy naszej współpracy i gdzieś tam do 
niej tęsknimy , wiemy , że była to sytuacja niepowtarzal-
na , unikatowa. Jeśli czas i okoliczności pozwolą , chcieli-
byśmy jeszcze coś razem zrobić.

Mówią , że nie marzy Pani o białej sukni i nie wierzy 
w miłość do grobowej deski. A jednak…
A jednak życie potrafi nas zaskakiwać. Na swoją obro-
nę powiem tylko , że moja suknia ślubna nie była biała , 
i że zrobiłam to , powiedziałam „tak”, na swoich warun-
kach – na dzikiej plaży , o zachodzie słońca , w gronie naj-
bliższych , i nie ślubując żadnemu bogu.

Rozumiem , że w mężu odnalazła Pani Leonarda Cohe-
na , Raya LaMontagne i Benicio Del Toro.
Ha , ha! Dobre sobie! Mąż nie jest ani muzykiem , ani akto-
rem , ani też nie wygląda , jak żaden z tych panów. Odnala-
złam w nim bratnią duszę , przyjaciela , z którym pragnę 
się zestarzeć. Ale zanim to nastąpi , przeżyć oczywiście 
wiele fajnych chwil razem.

Przed Panią kolejny koncert w Łodzi. I tym razem wstę-
powi towarzyszyć będzie trema.
Jak zawsze. Myślę , że w dniu kiedy przestanę się tremo-
wać , podejmę decyzję o przejściu na emeryturę.

A w ogóle lubi Pani koncertować , czy zdecydowanie 
woli etap tworzenia i nagrywania.
Każda z tych sytuacji ma swój odmienny urok. Bardzo 
lubię pracować w studio , doświadczać tego niezwykłego 
uczucia transcendencji , kiedy nagle powstaje coś z nicze-
go. Pisanie , tworzenie piosenek , to zajęcie z pogranicza 
magii , takie wyciąganie królika z kapelusza , natomiast 
koncerty to taki test , czy królik przeżyje! Za każdym ra-
zem , gdy schodzimy ze sceny przy owacjach na stojąco , 
mam poczucie , że królik ma się dobrze. I to mi daje moty-
wację do wyciągania następnych. l

Rozmawiała: Beata Sakowska

Zdjęcia: Jacek Poremba
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Miejsce 
dla naukowców 

z pasją

Największą wartością każdej firmy są ludzie. A każdy człowiek to osobna historia. 
Bionanopark jest więc nie tylko miejscem wielu możliwości badawczych, 
ale także miejscem wielu ciekawych osobowości z barwnymi życiorysami.

Dr n. tech. Marcin Elgalal
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W specjalistycznych laboratoriach łódzkiego Bionano-
parku pracuje kilkadziesiąt osób. To w większości na-
ukowcy, którzy swoje doświadczenie zawodowe zdoby-
wali nie tylko na rodzimym rynku, ale także za granicą, 
często w prestiżowych jednostkach naukowo-badaw-
czych. Codziennie pracują nad tym, by odbiorcom repre-
zentującym branże powiązane z bio- i nanotechnologią, 
czyli na przykład chemiczną, kosmetyczną, farmaceu-
tyczną czy spożywczą, dostarczyć jak najbardziej wiary-
godne wyniki badań. Pracują tu zarówno osoby o bardzo 
wyspecjalizowanej wiedzy reprezentujące wąskie dzie-
dziny nauki, jak i osoby wszechstronne, które łączą kom-
pleksową wiedzę z umiejętnościami menedżerskimi. To 
bardzo niejednorodna grupa, ale to właśnie w tej różno-
rodności tkwi ogromny potencjał.

Dr n. tech. Marcin Elgalal
W Bionanoparku kieruje Pracownią Indywidualnych 
Implantów Medycznych. Ponad 10 lat temu odbywał 
staż specjalizacyjny w dziedzinie radiologii w zakła-
dzie kierowanym przez profesora Ludomira Stefań-
czyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 
im. Norberta Barlickiego w Łodzi. W trakcie swojej 
praktyki lekarskiej często spotykał się z przypadka-
mi uszkodzenia ścian kostnych oczodołu zniszczo-
nych w wyniku wypadku komunikacyjnego, udziału 
w bójce, czy też podczas uprawiania sportu. Zaczął się 
zastanawiać nad metodą rekonstrukcji, która byłaby 
efektywna i dopasowana do indywidualnej anatomii 
konkretnego pacjenta. Pomysłem zainteresował się 
profesor Marcin Kozakiewicz, specjalista w dziedzi-
nie chirurgii szczękowo-twarzowej na Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi, a następnie profesor Bogdan 
Walkowiak, opiekun specjalizacji studiów doktoranc-
kich Aparatura i Sprzęt Medyczny na Politechnice 
Łódzkiej. W wyniku tego otwarty został przewód dok-
torski Marcina Elgalala, w ramach którego postano-
wiono sprawdzić, czy bazując na zdrowym oczodole 
tego samego pacjenta można odtworzyć uszkodzony 
oczodół, a jeśli tak, to z jaką dokładnością. Tak opra-
cowana metoda została wdrożona w Bionanoparku, 
w którym powstała Pracownia Indywidualnych Im-
plantów Medycznych. Dr Marcin Elgalal kieruje pra-
cownią do dzisiaj, a profesor Bogdan Walkowiak jest 
jednym z Liderów Naukowych Laboratoriów Biona-
noparku. Obecnie w ofercie pracowni znajdują się 

implanty do rekonstrukcji ścian oczodołów, wypeł-
niania ubytków czaszki, a także implanty żuchwy.

Dr inż. Aleksandra Włodarczyk
Jest Zastępcą Managera Laboratorium Biotechnologii 
Przemysłowej. Do Bionanoparku trafiła prosto z Lyonu. 
Zdolna studentka biotechnologii na Politechnice Łódz-
kiej postanowiła ostatni semestr swoich studiów odbyć 
za granicą. Zakwalifikowała się do programu Erasmus 
i wyjechała na wymianę studencką do Institut National 
des Sciences Appliquées de Lyon (Francja). Tam obroniła 
swoją pracę magisterską. W tym samym czasie uczelnia 
ogłosiła konkurs dla obcokrajowców na doktorat – miał 
on postać kontraktu, który należało zrealizować w ciągu 
trzech lat. Promotorka Aleksandry Włodarczyk zapropo-
nowała jej, żeby aplikowała do tego konkursu. Udało się. 
Po wspomnianych trzech latach jako specjalista z zakre-
su mikrobiologii środowiskowej, już z tytułem doktora, 
zaczęła szukać pracy w kraju i tak trafiła na ofertę Bio-
nanoparku, który poszukiwał pracowników badawczo-
-naukowych. Po pół roku dr inż. Aleksandra Włodarczyk 
awansowała na stanowisko Zastępcy Managera Labora-
torium Biotechnologii Przemysłowej. 

Dr Jakub Bielnicki
Ma bardzo podobną historię. W 2011 roku obronił dokto-
rat z biofizyki na University of Virginia (USA). Później 
przez rok pracował w The Beatson Institute for Cancer 
Research (Glasgow, UK). Jego królestwem jest Pracownia 
Biotechnologii Molekularnej. Specjalizuje się w projek-
towaniu białek rekombinowanych. Są to białka uzyski-
wane z cząsteczek DNA złożonych z różnych fragmen-
tów kwasów nukleinowych. Ich zastosowanie pozwala 
na wydajną produkcję tych peptydów, które w natural-
nych warunkach występują w niewystarczających ilo-
ściach, np. insuliny stosowanej w farmaceutyce i pod-
puszczki niezbędnej do produkcji serów.

Dr Cecilia Analia Panek
Pochodzi z Argentyny. Po raz pierwszy usłyszała o Biona-
noparku w roku 2012 w trakcie swojego doktoratu. Wtedy 
myślała już o wyjeździe do Polski, do Łodzi, a obecność 
tak nowoczesnego centrum badawczego w tym mieście 
stanowiła dodatkową zachętę. Szansa pojawiła się w 2015 
roku. Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostruk-
turalnej oferowało staż. Wkrótce po jego odbyciu Analia 

Dr inż. Aleksandra Włodarczyk
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Panek wróciła do Argentyny, żeby ukończyć doktorat 
z immunologii na Uniwersytecie Narodowym w Quilmes 
(UNQ). Po powrocie do Polski okazało się, że Bionanopark 
się rozbudowuje i powstaje nowy kompleks laboratoriów. 
Jednym z nich było Laboratorium Medycyny Spersonali-
zowanej i Biotechnologii Molekularnej. Laboratorium to 
m.in. prowadzi badania nad indywidualnymi predyspo-
zycjami zachorowalności na konkretną chorobę, na pod-
stawie analizy sekwencji określonych genów pacjenta. 
Było to więc idealne miejsce dla młodej immunolog.

Bionanopark realizuje zlecenia dla firm i instytucji re-
prezentujących branże powiązane z szeroko rozumianą 
bio- i nanotechnologią. Uczestniczy także w projektach 
badawczych i prowadzi własne badania. Firmie zależy 
na doświadczonej kadrze naukowej, dlatego sama stwa-
rza swoim pracownikom warunki do rozwoju. Obecnie 
w Bionanoparku realizowane są dwa doktoraty wdroże-
niowe, których celem jest kształcenie uczestników stu-
diów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go 
przedsiębiorcą. 

Kamila Klajman
Manager Laboratorium Autentykacji Produktów – re-
alizuje pierwszy z doktoratów. Laboratorium prowadzi 
badania izotopowe produktów, które służą kontroli de-
klarowanych źródeł ich pochodzenia oraz metod ich 
wytwarzania. Laboratorium jest w trakcie procedury 
uzyskiwania akredytacji w systemie certyfikacji me-
tod badawczych win. Drugi doktorat został wyróżniony 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden 
z dziesięciu najciekawszych w 2017 roku. Laboratorium 
Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej prowadzi 
badania na tzw. dwuwymiarowych hodowlach komór-
kowych. Naukowcy sprawdzają reakcje komórek okre-
ślonych linii komórkowych na aplikowane substancje, 
materiały i związki. Pozwala to ocenić ich szkodliwość. 

Dr Cecilia Analia Panek

Mgr inż. Kamila Białkowska

Kamila Białkowska
Postanowiła rozszerzyć te badania w swoim doktoracie 
– będzie zamieniać hodowle dwuwymiarowe na trójwy-
miarowe, co będzie lepiej oddawało naturalne warunki 
fizjologiczne, ponieważ w organizmach komórki funk-
cjonują właśnie w środowisku trójwymiarowym. l
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Firmy, które trafiają do Inkubatora Bionanoparku, to w 
większości start-upy będące w fazie rozwojowej. Dziś 
mają tutaj swoje biura 44 młode firmy, reprezentujące 
różne branże: informatyczną, biotechnologiczną, farma-
ceutyczną, energetyczną, ale swoje miejsce znalazły tutaj 
także agencje kreatywne i firmy usługowe. 

Tap to Speak
To polsko-amerykański projekt dwóch wizjonerów: 
Adama Trojańczyka (właściciela firmy programistycz-
nej Czarny Kod Software House) i Marka Wawrzyniaka 
(właściciela amerykańskiej agencji interaktywnej IWW). 
W wyniku tej współpracy udało się stworzyć wyjątkowe 
narzędzie do komunikacji. Pozwala ono komunikować 
się prowadzącemu z uczestnikami konferencji w cza-
sie rzeczywistym. Zmienia ich smartfony w mikrofon. 
Umożliwia komunikację dźwiękową, tekstową, przepro-
wadzanie ankiet i sondaży oraz, co ważne, identyfikację 
uczestników. Jego funkcjonalności można było spraw-
dzić m.in. na kilku panelach podczas Europejskiego Fo-
rum Gospodarczego – Łódzkie 2017. Licencję na ten pro-
dukt kupił też globalny gigant Google. 

NapiFeryn BioTech
Firma zajmująca się technologią pozyskiwania białek 
roślinnych z rzepaku. Pomysł jej utworzenia pojawił się 
w 2013 r., gdy dwoje biotechnologów Magdalena Kozłow-
ska i Piotr Wnukowski spotkało się w międzynarodowej 
korporacji. Firma opracowała innowacyjną na skalę 
światową technologię produkcji izolatów na bazie roślin 
oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku. 
Białko rzepakowe stanowi alternatywę dla białka pocho-
dzenia zwierzęcego i białek sojowych. Projekt został na-
grodzony m.in. przez Komisję Europejską w ramach SME 
Instrumentu Faza 1 (Horyzont 2020) oraz Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścież-
ka wspierającego małe i średnie firmy z wykorzystaniem 
środków z Funduszy Europejskich (POIR).

Centrum Druku 3D
Wydawca dwóch największych w Polsce portali o te-
matyce technologii przyrostowych: centrumdruku3d.
pl i 3dwpraktyce.pl. Od 2014r. firma organizuje ple-
biscyt, w którym nagrodami głównymi są statuetki 
Cedryka – sympatycznego robota stanowiącego część 
logotypu firmy. Uroczysta gala odbywa się w styczniu. 
Cedryki znajdują się już w biurach największych pro-
ducentów drukarek 3D m.in. Zortrax czy Ultimaker.

InPlanner i Vr. Media
Projektują swoje rozwiązania dla użytkowników 
gogli do wirtualnej rzeczywistości. VP Plant oferuje 
usługę Enabler DSR, dostosowującą zużycie energii 
elektrycznej i cieplnej w budynkach do ich zmiennego 
obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu komfortu 
dla użytkowników. United Robots pracuje nad inteli-
gentnym robotem sprzątającym hale przemysłowo-
-produkcyjne, a Agencja Creative Flow kreuje marki 
takich firm jak Orlen, Rossmann czy Pelion.

Wspólne działanie
Co łączy te wszystkie firmy? Designerskie biura i pa-
kiet usług doradczych z możliwością uzyskania raba-
tu w postaci pomocy publicznej na zasadach pomocy 
de minimis, dostęp do meeting roomów i sal konferen-
cyjnych, darmowe szkolenia i codzienne spotkania 
z osobami, które mają głowy pełne nowatorskich po-
mysłów biznesowych do zrealizowania. l

Marzenia zamienione w sukces
Inkubator Bionanoparku działa od 2007 roku. Początkującym przedsiębiorcom 

oferuje kompleksowy program wsparcia i pomoc w tworzeniu nowej firmy 
od pomysłu do stabilności rynkowej. Wsparł już około 140 młodych firm. 
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 zdrowie

LIFE IN. Łódzkie: Columna Medica to wyjątkowe miejsce 
na mapie regionu łódzkiego, wielokrotnie nagradzane 
nowoczesne medical spa, oferujące regenerację kom-
pletną. Jednym słowem duszę ukoją, ciało naprawią?
Natalia Tomzik: Od początku istnienia Columna Medica 
działa w myśl idei, że w walce o zdrowie liczy się przede 
wszystkim profesjonalizm i zaufanie. Nagrody, które 
zdobywamy, choćby kolejny tytuł Najlepszego Medical 
Spa w Polsce, potwierdzają, że kierunek rozwoju jaki 
sobie obraliśmy jest właściwy. Oczywiście, cały czas dą-
żymy do tego, aby rozwijać wachlarz dostępnych usług. 
Pomagamy osobom z chorobami kręgosłupa, zmianami 
chorobowymi o podłożu reumatoidalnym, migreno-
wym bólem głowy, urazami i kontuzjami powypadko-
wymi, a także Pacjentom ze stwardnieniem rozsianym 
lub po udarach mózgu. Nasi Goście mogą też korzystać 
z programów odchudzających, zabiegów z zakresu me-
dycyny estetycznej i kosmetologii, a także zrelaksować 
się w strefie saun i basenów.

Co ośrodek w Łasku ma takiego, czego inne nie mają? 
Rozpocznę od malowniczego położenia naszego obiek-
tu w otoczeniu stuletniego sosnowego lasu, doskonale 
skomunikowanego z największymi miastami Polski. 
Każdego dnia zespół Columna Medica dba o to, aby 
Goście przebywający zarówno na krótkich kilkudnio-
wych pobytach, jak i osoby spędzające u nas kilka ty-
godni czuły się u nas wyjątkowo. Tworzymy rodzin-
ną atmosferę, która pozwala szybciej wrócić do pełni 
zdrowia i wyjechać od nas z uśmiechem na twarzy, bez 
bólu, z którym Pacjenci niejednokrotnie do nas trafia-
ją. Podczas pobytu Pacjenci mają dostęp do wielu spe-
cjalistów w jednym miejscu: lekarzy, fizjoterapeutów, 
trenerów personalnych, dietetyka i kosmetologów. 

W Columna Medica bardzo duży nacisk kładziony jest 
na aktywność fizyczną. To buduje Waszą przewagę?
Zdecydowanie tak. W naszej ofercie dostępne są aqua 
aerobic, pilates, joga, stretching, body mental, nordic 
walking czy spinning, które odpowiednio dobrane, 
dopełniają rehabilitację i są doskonałą formą spędza-
nia wolnego czasu. Połączenie zabiegów medycznych 
wykonywanych przez fizjoterapeutów i ćwiczenia pod 
okiem trenerów personalnych, wspierają proces lecze-
nia i pokazują naszym Pacjentom, jak dbać o zdrowie. 
A dieta dopasowana do rodzaju i intensywności trenin-
gu utrwala efekty rehabilitacji. 

Specjalizujecie się w nieinwazyjnym leczeniu kręgo-
słupa i jak mówią „szybko stawiacie ludzi na nogi”. 
Skutecznie?
Oczywiście, a potwierdzają to sami Pacjenci, którzy do-
ceniają metody leczenia i indywidualną, codzienną pra-
cę z fizjoterapeutą. W przypadku schorzeń kręgosłupa 
niezwykle skuteczna jest ortopedyczna terapia manu-
alna, dzięki której wielu naszych Pacjentów pozbyło się 
dolegliwości bólowych, zwiększyło sprawność ruchową, 
a także uniknęło operacji kręgosłupa. Warto wiedzieć, 
że Columna Medica posiada jedno z najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie urządzeń do diagnostyki krę-
gosłupa DIERS FORMETRIC 4D. Szybko, bezpiecznie, bez 
promieniowania rentgenowskiego i nieinwazyjnie po-
zwala ono zdiagnozować schorzenia kręgosłupa i opra-
cować optymalny plan leczenia Pacjenta.  

Ambasadorami marki Columna Medica są znany kie-
rowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc oraz siatkarz Karol 
Kłos. Czy to też Wasi pacjenci?
Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że Krzysztof Hołow-
czyc i Karol Kłos są naszymi częstymi Gośćmi. Obaj pro-
wadzą intensywne sportowe życie, dlatego dbamy o to, 
by przygotowując się do kolejnych wyzwań, mogli u nas 
zadbać o kondycję i wyleczyć kontuzje. Dla obu zdrowie 
i utrzymanie dobrej formy jest bardzo istotne. 

A czy z proponowanych przez Państwo usług korzystają 
inni sportowcy?
Columna Medica jako partner Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego wspiera wielu polskich sportowców, potrzebu-
jących szybkiej, kompleksowej regeneracji. Ponadto je-
steśmy także partnerem Federacji Sportu i Sztuk Walki 
PROYAMA, w której wspieramy m.in. Karolinę Kubiak, 
aktualną mistrzynię świata w kickboxingu. Dbamy o to, 
aby przygotowując się do sezonu zawodnicy mogli ko-
rzystać ze wsparcia naszych fizjoterapeutów i dietetyka. 
Współpracujemy też z łaskowianką Katarzyną Kocio-
łek, reprezentantką Polski w siatkówce plażowej. 

Goście przyjeżdżają tu z całego świata, czy więcej jest 
takich, którzy przyjeżdżają, bo muszą, czy takich, któ-
rzy chcą po prostu zadbać o siebie?
Coraz więcej naszych Gości jest świadomych tego, jak 
istotne jest regularne dbanie o zdrowie i chętnie ko-
rzysta z naszych usług profilaktycznie. Wielu prowa-
dzi bardzo aktywne i intensywne życie, dlatego też cy-

Regeneracja kompletna 
Każdego dnia zespół Columna Medica dba o to, aby nasi Goście czuli się 

wyjątkowo. Tworzymy rodzinną atmosferę, która pozwala szybciej wrócić 
do pełni zdrowia i wyjechać od nas z uśmiechem na twarzy 

– mówi Natalia Tomzik, dyrektor zarządzający Columna Medica. 
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klicznie wracają do nas, aby się odstresować. Mamy dla 
nich przygotowany czterodniowy program „S.O.S dla 
kręgosłupa”. Przy okazji mogą też skorzystać z naszych 
kosmetologów w leśnym spa. Osobom, które mogą so-
bie pozwolić jedynie na krótkie pobyty oferujemy pro-
gram „detox”, który jest doskonałą formą oczyszczenia 
nie tylko ciała, ale i duszy. 

W Columna Medica dbacie o ciało nie tylko w wymiarze 
zdrowotnym, ale także estetycznym.
Proponujemy usługi z zakresu medycyny estetycznej, 
wykonywane przez lekarza dermatologa. Przed wyko-
naniem zabiegu pacjent może zasięgnąć opinii lekarza 
i zweryfikować, czy jego problem rozwiąże odpowied-
nie leczenie farmakologiczne czy lepszy będzie zabieg, 
ta możliwość wyboru jest bardzo ważna. Oferujemy też 
zabiegi z użyciem toksyny botulinowej, kwasu hialuro-
nowego czy osocza bogatopłytkowego.  

Pacjenci mogę też korzystać z kompleksowej opieki 
dietetycznej. Na czym ona polega?
Kuracja rozpoczyna się od wizyty wstępnej – to pierw-
sza okazja do nawiązania relacji z Pacjentem i podjęcia 
stałej współpracy. Spotkanie służy poznaniu oczeki-
wań Pacjenta, a także dokonaniu analizy masy ciała 
i zawartości tkanki tłuszczowej, w tym także tkanki 
tłuszczowej trzewnej, wpływającej na układ krążenia. 
Analiza pomaga dietetykowi i trenerom zdobyć wie-
dzę o nawodnieniu organizmu Pacjenta, układzie mię-
śniowym i jego właściwościach. Pierwsze spotkanie 
służy również poznaniu dotychczasowych nawyków 
żywieniowych i określeniu tych, które warto zmienić. 
Pacjenci przebywający w Klinice mają indywidualne 
menu, uwzględniające ich preferencje żywieniowe. 
W Columna Medica zajmujemy się nie tylko osobami 
zmagającymi się z nadmiernymi kilogramami. Poma-
gamy także Pacjentom, których stan zdrowia wymaga 

wprowadzenia właściwego sposobu żywienia – chorym 
na cukrzycy, dnę moczanową czy Hashimoto. Opieką 
otaczamy także kobiety ciężarne i karmiące piersią oraz 
mające problemy z prawidłową dietą. W oparciu o  ba-
dania ImuPro i mikroflory jelit, układamy  jadłospisy 
eliminacyjne oraz eliminacyjno-rotacyjne w alergiach 
i nadwrażliwościach pokarmowych.

Rehabilitacja, medycyna estetyczna, dermatologia – to 
wszystko dotyczy naprawiania i poprawiania ciała, a co 
z duszą? Też pomagacie?
Columna Medica to miejsce stworzone na fundamentach 
holistycznej wizji zdrowia, czyli dążeniu do zapewnienia 
organizmowi człowieka równowagi w sferze fizycznej, 
umysłowej i duchowej. Pomiędzy tymi sferami istnieje 
przecież ścisła zależność. Wierzę w to, że połączenie re-
gularnych ćwiczeń z odpowiednio dobraną dietą, a także 
możliwość obcowania z naturą, jest doskonałą receptą na 
zachowanie zdrowia w każdej z tych sfer. 

A jeżeli jakaś firma zainteresowana jest zorganizowa-
niem wyjazdu integracyjnego lub szkolenia?
To taki wyjazd z przyjemnością zorganizujemy, a do-
datkowo zaproponujemy realizację naszego autorskiego 
programu Work&Wellness, opracowanego z myślą o fir-
mach, które chcą zadbać o zdrowie i dobre samopoczu-
cie pracowników. Ten program umożliwia uczestnikom 
zmienić złe nawyki żywieniowe, a podczas warsztatów 
kulinarnych z naszym szefem kuchni wypracować wła-
ściwe. Mamy też warsztaty „Szkoła zdrowych pleców”, 
podczas których prezentujemy jak dbać o kręgosłup 
w pracy i domu. Dla firm, które chcą ograniczyć wpływ 
stresu na pracowników, proponujemy warsztaty z tre-
nerem szczęścia, a pod okiem trenerów personalnych 
nordic walking, jogę, pilates, body mental. Praca i wypo-
czynek w jednym miejscu – taki jest nasz pomysł na spo-
tkania dla firm w Columna Medica. l

ul. Wakacyjna 8
98-100 Łask – Kolumna
tel: +48 43 676 80 00
mail: kontakt@columnamedica.pl; recepcja@columnamedica.pl
www.columnamedica.pl
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Czy zastanawialiście się nad tym , jak wielu wyzwa-
niom muszą sprostać każdego dnia Wasze oczy? Coraz 
większe tempo życia i dynamiczny rozwój technolo-
gii sprawiają , że nasz wzrok pracuje nawet , gdy my 
odpoczywamy. Na szczęście istnieje wiele możliwości 
wspierania widzenia , które nadążają za naszymi po-
trzebami. Tylko jak znaleźć specjalistę , który doradzi 
nam najlepsze rozwiązanie dla naszych oczu?

LIFE IN. Łódzkie: Czym zajmuje się Optoklinika i w jaki 
sposób wyróżnia się na tle innych praktyk?
Dr n. med. Marta Uzdrowska: Specjalizujemy się przede 
wszystkim w korekcji i rehabilitacji wzorku. Oferuje-
my nie tylko okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne , 
soczewki kontaktowe , pomoce powiększające dla osób 
słabowidzących czy akcesoria optyczne. Naszym wyróż-
nikiem jest przede wszystkim wyjątkowe , specjalistycz-
ne i wnikliwe badanie wzroku , które trwa często około 
godziny i uwzględnia nie tylko wadę wzroku pacjenta , 
ale również współpracę oczu , równowagę obuoczną i styl 
życia. Wyróżnia nas także oferowana przez nas rehabi-
litacja wzroku , która obejmuje nie tylko leczenie zezów , 
ale i innych zaburzeń widzenia. Problemy wzrokowe 
mogą bowiem powodować dolegliwości , których często 
nie kojarzymy z widzeniem , np. bóle głowy , przewlekłe 

zmęczenie , senność , niechęć do czytania , dyskomfort 
podczas oglądania fi lmów 3D itd. W naszej klinice poma-
gamy również dzieciom z optodysleksją , której objawami 
są problemy szkolne , czyli np. kłopoty z czytaniem , pisa-
niem , koncentracją czy rozumieniem tekstu pisanego. 
Po zastosowaniu korekcji i ćwiczeń wzrokowych dzieci 
te są w stanie osiągać znacznie lepsze wyniki w szkole. 
Oferujemy również trening wzrokowy dla sportowców 
– popularny w USA , choć w Polsce wciąż jeszcze niedoce-
niany – w którym zwiększanie możliwości wzrokowych 
i usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej zawod-
ników poprawia ich osiągnięcia sportowe. Bez względu 
na rodzaj oferowanej usługi czy produktu w naszej pracy 
stawiamy na jakość. Indywidualnie i kompleksowo pod-
chodzimy do każdego pacjenta – bez pośpiechu , rzetelnie 
i profesjonalnie , zawsze staramy się pomóc. 

Dlaczego dokładne badanie wzroku jest tak ważne?
Ponieważ od niego zależy komfort codziennego funk-
cjonowania pacjenta. To , w jaki sposób widzimy , bardzo 
odbija się na wszystkich aspektach naszego życia – pracy 
zawodowej i czasie wolnym , dlatego podstawą badania 
powinien być odpowiedni wywiad. Badanie wzroku wy-
konane w 5-10 minut nie jest w stanie rozpoznać szcze-
gółowo potrzeb pacjenta , a źle dobrane okulary mogą 

Dbaj o wzrok nowocześnie
O profesjonalnym badaniu , korekcji i rehabilitacji wzroku rozmawiamy

z dr n. med. Martą Uzdrowską , optometrystą , ortoptystką i optykiem z wieloletnim 
doświadczeniem , właścicielką kliniki korekcji i rehabilitacji wzroku Optoklinika.
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zdrowie

powodować uciążliwe dolegliwości. Co więcej , niekiedy 
samo przepisanie okularów nie rozwiązuje problemu. 
Jedynie dokładne , zindywidualizowane badanie pozwa-
la wykryć nie tylko wadę wzroku , ale też inne problemy 
wzrokowe pacjenta i zaproponować mu kompleksowe 
rozwiązanie , np. okulary lub soczewki kontaktowe w po-
łączeniu z ćwiczeniami wzrokowymi.

A czy to prawda , że styl życia jest istotny przy wyborze 
okularów i soczewek? 
Tak , styl życia bardzo wpływa na widzenie. Na przykład 
osoba , która wykonuje pracę biurową nadweręża ako-
modację i jest bardziej narażona na drażniące oczy wy-
sokoenergetyczne światło niebieskie emitowane przez 
ekrany komputerów , tabletów czy smartfonów. Taki ze-
spół dolegliwości nazywany jest cyfrowym zmęczeniem 
wzroku. Wsparciem są wówczas np. soczewki okularowe 
o konstrukcji relaksacyjnej lub biurowej , ze specjalnym 
filtrem niebieskim. Z kolei kierowcy docenią soczewki 
okularowe o rozszerzonych strefach widzenia oraz inno-
wacyjną powłokę antyrefleksyj-
ną ograniczającą efekt olśnienia 
od reflektorów ledowych lub kse-
nonowych wieczorami i w nocy. 
Tymczasem osoby aktywne , 
uprawiające sport chętnie sięgną 
po soczewki kontaktowe. Zatem 
w zależności od rodzaju aktyw-
ności będziemy potrzebować róż-
nych rozwiązań , które zapewnią 
nam komfort widzenia. Warto 
pamiętać , że obecnie mamy do 
dyspozycji tak wiele zindywi-
dualizowanych możliwości ko-
rekcji wzroku , że nie musimy godzić się na kompromisy. 
Zatem jeśli ktoś wykonuje pracę biurową , a po niej lubi po-
grać w tenisa , potrzebuje dwóch różnych form korekcji. 
To tak jak z butami na różne okazje… 

Jaką rolę pełnią w takim razie okulary progresywne?
Są one alternatywą dla osób , które korzystają z osobnych 
okularów do dali i do czytania. Korekcja progresywna 
pozwala takim pacjentom widzieć wyraźnie w różnych 
odległościach bez konieczności ciągłej zmiany okula-
rów. Ten segment soczewek okularowych rozwija się 
bardzo dynamicznie , są one coraz doskonalsze , a wybór 
jest ogromny. Można je także personalizować i dostoso-
wywać do stylu życia. Na przykład zawodowy kierowca 
potrzebuje szerokiej strefy do patrzenia w dal , natomiast 
muzykowi bardziej będzie zależało na szerszym polu 
widzenia w odległościach pośrednich i bliskich. I tak 
właśnie można zaprojektować te soczewki. Okulary pro-
gresywne są bardzo dobrym rozwiązaniem , gdy w ciągu 

90-613 Łódź , ul. Gdańska 91/93
Rejestracja wizyt: tel. 797 538 148
e-mail: gabinet@optoklinika.pl; www.optoklinika.pl
facebook.com/Optoklinika
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KOREKCJA I REHABILITACJA WZROKU

dnia wykonujemy różne czynności , jednak mogą się nie 
sprawdzić , jeśli spędzamy wiele godzin przed kompu-
terem. Wtedy dla pełnego komfortu warto mieć osobne 
okulary do pracy biurowej , które skupiają się wyłącznie 
na obszarze pośrednim i bliskim – na tekście , kompute-
rze , rozmówcy czy osobach przebywających w pokoju.

A jakie mamy możliwości w przypadku soczewek kon-
taktowych?
Obecnie zakres możliwych rozwiązań w soczewkach kon-
taktowych jest tak duży , że nawet pacjenci mający wyso-
kie wady wzroku czy astygmatyzm mogą z nich korzystać. 
Mamy do wyboru m.in. soczewki jednodniowe , dwutygo-
dniowe , miesięczne , bezbarwne i kolorowe , a nawet tak 
zaawansowane w konstrukcji , jak soczewki relaksacyjne 
– wspierające wzrok przy pracy z urządzeniami cyfrowy-
mi czy multifokalne , które są odpowiednikiem okularów 
progresywnych. Aby jednak cieszyć się komfortem w so-
czewkach kontaktowych warto sięgać po te nowoczesne , 
od uznanych producentów , jak np. brytyjska firma Cooper 

Vision. Ponadto pacjent musi 
pamiętać nie tylko o zasadach 
prawidłowego użytkowania 
i pielęgnacji soczewek. Ogrom-
ne znaczenie ma też ich dopa-
sowanie w specjalistycznym 
gabinecie , ponieważ tylko spe-
cjalista może właściwie ocenić 
czy wybrana soczewka nie jest 
za ciasna lub za luźna oraz czy 
zapewnia odpowiedni dopływ 
tlenu i substancji odżywczych 
do rogówki. Pacjenci często za-
mawiają soczewki i płyny w in-

ternecie lub kupują je w drogeriach , przez co sami mogą 
sobie zaszkodzić. Wybieranie soczewek na własną rękę 
może grozić powstaniem powikłań nawet , jeśli pacjent 
nie odczuwa dyskomfortu , dlatego tak ważne są systema-
tyczne kontrole soczewkowe 1-2 razy w roku.

A jak często powinno się badać wzrok?
Raz na rok lub chociaż raz na dwa lata. Regularne kon-
trole są szczególnie ważne u dzieci i u osób starszych. 
Warto pamiętać , że samo badanie kontrolne nie zawsze 
oznacza konieczność zmiany mocy noszonej korekcji. 
Służy przede wszystkim wczesnemu wykryciu ewen-
tualnych zmian lub zaburzeń w układzie wzrokowym. 
Nie zawsze rozwiązaniem wszystkich zgłaszanych 
przez pacjenta dolegliwości jest nowa para okularów. 
Często same ćwiczenia wzrokowe potrafią poprawić 
komfort widzenia i rozwiązać problem. l

Rozmawiała: Aleksandra Żabowska 
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LIFEIN. Łódzkie: Jest Pani absolwentką Akademii 
Medycznej w Łodzi , profesorem zwyczajnym belweder-
skim. Pani nazwisko jest znane w kręgach medycznych 
nie tylko w Polsce , ale również w wielu krajach Europy , 
Azji , Ameryki. Jest Pani zadowolona ze swoich wybo-
rów życiowych?
Prof. Maria Respondek-Liberska: Na moje wybory ży-
ciowe złożyły się chęci , upór , wspaniali ludzie , którzy 
pojawili się na mojej drodze życiowej , ale także przy-
padki i „wyroki niebios”.

Spełniała Pani swoje marzenia z młodości?
Tak , jestem spełnioną osobą. Już jako dziecko chciałam 
pomagać innym (np. moim wspaniałym przyjaciołom 
czyli psom) , ale od zawsze uwielbiałam także tajemni-
ce i zagadki. Im bardziej skomplikowana sprawa , tym 
bardziej mnie wciągała. Im trudniejsze zadanie trze-
ba było rozwiązywać w liceum , tym było ciekawsze , 
szczególnie z chemii czy z matematyki. Miałam także 
wspaniałych nauczycieli m.in. języka niemieckiego. 
Szkoda , że nie mogę przywołać ich twarzy , ale lekcje 
i satysfakcje z nauki jaką od nich dostałam , to droga do 
szczebli mojej zawodowej kariery.

Kocha Pani , swoich małych pacjentów , ich mamy , któ-
rym poświęca Pani nie tylko swoje zawodowe życie?
Moja praca codzienna to wielka przygoda z medycy-
ną. Mali pacjenci (płody w łonie Matek jeszcze!) , którzy 
albo nie mówią wcale albo „niewyraźnie”. Staram się 
zrozumieć co mają mi do powiedzenia wykorzystując 
do tego głowicę ultrasonograficzną. A mówią bardzo 
dużo i całkiem wyraźnie , o czym przekonuję się wraz 
z upływem czasu i rosnącym doświadczeniem. Okazuje 
się , że w 95 proc. przypadków dobrze odczytałam , to co 
mówił płód , noworodek lub dziecko. Są takie momenty , 
że mnie samej wydaje się to niemożliwe , ale dzisiejsza 
technologia medyczna jest obiektywna. Fizyki nie daje 
się oszukać , to my ludzie-lekarze , czasem popełniamy 
błędy w jej interpretacji. Zwłaszcza kiedy jesteśmy zmę-
czeni , kiedy sprzęt zawodzi , kiedy zamiast myśleć o pa-
cjencie , myślimy o odpadającym tynku w gabinecie. 

Kardiologiczne badania prenatalne dla wszystkich cię-
żarnych Polek – ta idea może być zrealizowana? 
Badania prenatalne to hasło , które teoretycznie jest ak-
tualnie realizowane , bo 95 proc. lub więcej kobiet jest 
pod opieką położników (w Polsce jest ich ok. 7 tysięcy) , któ-

O małych pacjentach i ich sercach , nietypowej fotografii i muzyce rozmawiamy 
z prof. dr hab. n. med. Marią Respondek-Liberską , pediatrą , kardiologiem 

prenatalnym , kierownikiem Zakładu Kardiologii Prenatalnej Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki oraz Kierownikiem Diagnostyki i Profilaktyki Wad 

Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , Wydziału Nauk o Zdrowiu. 

małego

serca

W rytmie

Fot.: Paweł Łacheta
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rzy powszechnie wykonują badania USG. Większość or-
ganów i tkanek płodu , zwłaszcza dużych i nieruchomych 
struktur takich , jak główka czy brzuszek, są łatwo dostęp-
ne do badania i do interpretacji. Serce płodu pracujące 
dwa razy szybciej niż u dorosłego , u pacjenta który nie śpi 
i wciąż zmienia pozycję , często leży tyłem do badającego , 
jest najtrudniejszym organem do dobrego zobrazowania , 
do osłuchania wszystkich jego elementów i do właściwe-
go zinterpretowania. Pomyłki diagnostyczne zdarzają się , 
nawet tak duże jak wyśmiane w filmie „Botoks” – kiedy 
nie rozpoznano ciąży bliźniaczej , a taki błąd wcale nie 
jest trudny do popełnienia. Teoretycznie każda ciąża jest 
wskazaniem do badania serca płodu , bo wady serca wy-
stępują 10 razy częściej niż zespół Downa. Ale na dziś nie 
ma w naszym kraju , ani żadnym innym, odpowiedniej 
kadry medycznej , która takie badania mogłaby wyko-
nać powszechnie. Programy specjalizacji z położnictwa 
i ginekologii , z neonatologii , z perinatologii pomijają kar-
diologię prenatalną. Mamy w Polsce grupę ok. 70-100 en-
tuzjastów kardiologii prenatalnej , fachowców , którzy nie 
mogą przebadać całej populacji ciężarnych  (ok. 400 tys.), 
zatem muszą istnieć „wskazania” , aby do tych wybranych 
gabinetów skierować wybraną grupę ciężarnych. 

Jest Pani piękną , zadbaną kobietą , uprawiającą sporty , 
kochającą zwiedzanie świata. Jak Pani godzi pracę na-
ukową , swoje hobby – fotografię , z codziennością. 
Miłe komplementy. Dziękuję. To dzięki mamie , która 
zabierała mnie w Tatry , kocham narty. Uczyła mnie 
również pływać , kajakować. Jako nastolatka przeżyłam 
wspaniałą przygodę pod żaglami , niewiele brakowa-
ło , a byłabym sternikiem morskim , tak bardzo byłam 
zakochana w pewnym „wilku morskim”. Zwiedzanie 
świata zawdzięczam trochę własnemu uporowi , trochę 
British Council i Kościuszko Foundation , które zaspon-
sorowały moje stypendia. Właśnie medycyna oraz zna-
jomość języka angielskiego otworzyły mi szeroko drzwi 
na świat. Mój amerykański tutor wysłał mnie na mój 
pierwszy międzynarodowy kongres z Philadelphii do 
Las Vegas. Tam poznałam prof. Stewarda Campbella , 
dzięki któremu odwiedziłam wraz z International So-
ciety of Ultrasound in Obstetrics&Gynecology Japonię , 
Amerykę Południową , Północną , nie mówiąc o stolicach 
Europy. Intensywne życie , intensywna praca , nie była-
by możliwa gdyby nie mój mocny punkt podparcia , czy-
li mąż prof. Paweł Liberski , który kocha książki , naukę 
i swoją pracę równie intensywnie jak ja. I jest niezwykle 
tolerancyjny , wyrozumiały , a także zaradny. Potrafi za-
dbać o naszą lodówkę , stół i dach nad głową...

A to hobby , ta „szczególna fotografia” , proszę 
o niej opowiedzieć.
Tak , kocham fotografować zarówno pejzaż jesienny jak 
i moich pacjentów , a niektórzy w 20 czy 28 tygodniu ży-
cia prenatalnego są tak piękni , urodziwi , zaskakująco 
podobni do urodzonych już noworodków , że czasami 
trudno od nich oderwać oczy. Gdybym miała więcej cza-
su , chciałabym utrwalić nie tylko zamrożone obrazy , ale 
i filmy z życia płodów. Co robią , jak się zachowują , jak 
reagują w pierwszym trymestrze ciąży , w drugim try-

W Zakładzie Kardiologii Prenatalnej badamy ciężarne (z terenu 
całego kraju) celem wyjaśnienia wątpliwości , które powstały 
w czasie położniczych badań USG lub kiedy w rodzinie występują 
wady serca. W Zakładzie Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzo-
nych (w tym samym miejscu) prowadzimy zajęcia dydaktyczne 
dla studentów Uniwersytetu Medycznego. Taka podwójna afiliacja 
to wielkie szczęście , ale i wyzwanie organizacyjne…dzięki temu 
mamy lepsze wyposażenie naszych gabinetów i sprzyjające 
warunki pracy dla pacjentów , studentów i personelu medycznego. 

mestrze , w trzecim trymestrze. Obserwując moich pa-
cjentów od początku życia prenatalnego  mogę wiedzieć , 
który z nich jest zdrowy i dobrze się czuje , a który jest 
chory i wymaga pomocy. Na razie cieszę się , że utrwa-
lamy „zamrożone” obrazy , które od jakiegoś czasu raz 
w roku eksponujemy na sztalugach propagując hasło: 
„Luty miesiącem badań serca płodów”.

Kocha Pani dobry teatr , muzykę i potrafi jechać wiele 
kilometrów , na dobry koncert... To jaki rodzaj muzyki 
jest Pani bliższy: klasyczna , elektroniczna czy może 
raczej tradycyjny jazz?
Lubię muzykę instrumentalną , która koi moje zmysły , 
po długim dniu i słuchaniu ostrych dźwięków przepły-
wu krwi. Ostatnio odkryłam fenomenalnego muzyka 
z Meksyku – Ernesto Cortazara (nie mylić z pisarzem Ju-
lio Cortazarem) , ale kiedy jadę autem to z zespołem Qu-
een , a kiedy czytam coś dobrego , to z królem Presleyem , 
a kiedy słyszę piękne wykonanie utworu Armstronga 
na trąbce w ciepły letni wieczór w łódzkim Parku Źró-
dliska , to czuję jakbym Pana Boga złapała za nogi. En-
rico Morricone jest wielki i chwała naszej publiczności , 
że go docenia , ale mamy także „własnego” – przyjaciela 
domu – Andrzeja Korzyńskiego , którego słucha cały mu-
zyczny świat filmowy , a my czasem zapominamy o na-
szych wielkich polskich talentach. To „łapanie” pięk-
nych chwil i momentów nabyłam w swoim życiu wraz 
z obcowaniem z pięknymi obrazami i grafikami. To co 
namalowali Krystyna Liberska , Benon Liberski czy 
narysował Leszek Rózga (moja najbliższa rodzina , moi 
artystyczni „guru”) jest tak piękne , wyraziste. Niepo-
wtarzalne. Ich już nie ma z nami , więcej nie tworzą , ale 
to co po sobie pozostawili trwa i ubogaca nie tylko moje 
– nasze życie. Trudno przejść wobec nich obojętnie , po-
dobnie jak wobec Picassa czy Moneta... Dlatego ich obra-
zy towarzyszą mi zarówno w domu jak i w pracy...

Czy ma Pani wady? Może chociaż kilka...
Oczywiście. Mam! Jestem uparta jak osioł , nie umiem 
być dyplomatą , zwykle najpierw mówię , a potem myślę. 
Nie umiem dobrze zabierać głosu publicznie , każdy wy-
kład okupuję dużą dawką adrenaliny. Mam za mało cza-
su dla domu , przyjaciół i kochanych zwierzaków , wciąż 
mam kłopoty z fryzurą. No body is perfect. Ale kiedy się 
przeżyło całkowitą utratę włosów i kobiecą urodę , każ-
dy promyk słońca jest na wagę złota. l

Rozmawiała: Ela Czarnecka
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– Moja babcia u schyłku swojego życia mogła zakładać 
już tylko kalosze. Na dodatek dziadek je specjalnie wyci-
nał, aby były wygodniejsze – opowiada Ewa.

Ewa na szczęście nie będzie musiała chodzić w kalo-
szach, a za kilka miesięcy ubierze nawet szpilki, które po 
raz pierwszy od wielu lat nie będą jej uwierać i sprawiać 
bólu. Odkąd pamięta zawsze wstydziła się swoich stóp, 
nawet na randki chodziła w skarpetkach, mając fałszy-
we poczucie, że one kryją jej deformacje stóp. Latem, kie-
dy inne kobiety nosiły piękne lekkie buciki, ona zawsze 
chodziła w zabudowanych, tak by zasłaniały całe stopy.

Haluksy doskwierają szczególnie kobietom. To defor-
macja stopy polegająca na odchylaniu się palucha w kie-
runku pozostałych palców. Charakterystyczna kostka, 
która wydaje się być czymś, co wyrosło, w rzeczywistości 
nie jest żadną naroślą. To, co my widzimy, jest prawidło-
wym kształtem głowy pierwszej kości śródstopia, która 
się przemieściła tylko dlatego, że paluch uciekł w kie-
runku bocznym. Haluksy to nie tylko problem natury 
estetycznej, ale przede wszystkim zdrowotny. To złożona 
deformacja, która pogłębia się z czasem. Podstawowym 
wskazaniem do zabiegu operacyjnego są dolegliwości 
bólowe, następnie niemożność dobrania standardowego 
obuwia, a na końcu względy estetyczne. 

Ewa przez wiele lat zwlekała z wizytą u lekarza, gdy 
w końcu się zdecydowała, okazało się, że kilka lat wcze-
śniej zabieg nie byłby tak rozległy. – Nie wiem dlaczego 
tak długo zwlekałam, przecież od wielu lat wstydziłam 
się moich stóp. Przyzwyczaiłam się też do tego, że po ca-
łym dniu ból był czasami nie do zniesienia. Do wszyst-
kiego można przywyknąć, nawet do tego, że zawsze 
w zapasie warto mieć obuwie na zmianę, szczególnie jak 
wybiera się na przyjęcie – opowiada Ewa. 

Kilka tygodni temu zabiegł wykonał dr Przemysław 
Łaganowski, specjalista chirurgii urazowej i ortopedii 
na co dzień pracujący w Klinice Ortopedii Szpitala Kli-
nicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi 
oraz Centrum Medycznym Bimed. 

– Od razu wiedziałam, że powierzę swoje zdrowie 
w ręce doktora Łaganowskiego, wiedziałam że jest naj-
lepszym specjalistą w tej dziedzinie – mówi Ewa. 

I choć kilka dni po operacji jest bolesnych i przez sześć 
tygodni noga uwięziona jest w specjalnym bucie Barouka 
oraz niezbędna jest rehabilitacja, warto poddać się takie-
mu zabiegowi. 

Warunkiem powodzenia leczenia haluksów jest wybór 
właściw ej metody i prawidłowe jej wykonanie. Specjali-
ści Centrum Medycznego Bimed najczęściej wykonują 

Już niedługo nałożę szpilki
Po dziadkach, rodzicach dziedziczymy różne predyspozycje.

Niektóre z nich sprawiają nam wielką radość, inne ból.
Ewa Bagniewska w genach po babci odziedziczyła… haluksy. 

zabiegi metodą scraf. Polega ona na przecięciu pierwszej 
kości śródstopia w odpowiedni sposób, przesunięciu czę-
ści kości w stronę boku stopy i zespoleniu całości dwiema 
śrubkami tytanowymi o średnicy dwóch milimetrów. To 
złoty standard w operowaniu haluksów. Metoda jest sku-
teczna i zapewnia szybkie odzyskanie sprawności.

Serdeczne podziękowania dla doktora Przemysława 
Łaganowskiego. l
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LIFE IN. Łódzkie: Można o Panu powiedzieć „od bankru-
ta do milionera”. Jak się Panu udało najpierw wszystko 
stracić, a później dojść do biznesowego sukcesu?
Wojciech Orzechowski: Moje bankructwo w 2000 roku 
było ściśle związane z działalnością, którą wtedy pro-
wadziłem. Była to sprzedaż sprzętu komputerowego. 
Kiedy biznes zaczął przynosić zyski, jeden ze wspól-
ników oszukał pozostałych – zafakturował sprzęt 
o wartości pół miliona złotych na swoją firmę. Nie 
zabezpieczyliśmy się na takie sytuacje i trudno było 
te pieniądze odzyskać. Miałem wtedy do wyboru trzy 
możliwości: mogłem wyjechać za granicę, znaleźć tam 
pracę i zacząć odrabiać, to co straciłem, mogłem zostać 
w Polsce, zatrudnić się na etacie i próbować z tego żyć 
i mogłem wymyślić taki biznes, który postawiłby mnie 
na nogi. Wybrałem trzecią drogę. Powołałem spółkę 
Go3.pl, która od 17 lat świadczy usługi internetowe. 
Pozwoliło mi to spłacić zobowiązania, stanąć na nogi, 
a w 2006 roku zacząłem z żoną inwestować w nieru-
chomości. Na początku było to niejako przy okazji, ale 
po latach okazało się, że właśnie te inwestycje były naj-
bardziej wartościowe. A skąd przyszedł sukces? Myślę, 
że to efekt intensywnej pracy, nauki, wytrwałości i de-
terminacji w dążeniu do celu.

Jakimi cechami charakteryzuje się przedsiębiorca? Trze-
ba mieć szczęście, czy ciężko pracować na sukces? 

Jak spojrzymy na ludzi sukcesu to myślę, że łączy ich 
przede wszystkim charyzma, odpowiedni charakter, 
ukierunkowanie na cel, działanie, działanie, działanie 
i odrobina szczęścia. Ale mieć szczęście w biznesie nie 
oznacza, że od razu osiągniemy sukces. Dla mnie szczę-
ście w biznesie, to zbieg różnego rodzaju okoliczności 
i sytuacji, w określonym miejscu i czasie, które razem 
pozwalają nam realizować plany i przybliżać się do po-
stawionego celu. I dopiero umiejętne wykorzystanie tych 
szans, połączone z ciężką pracą, może przybliżyć nas do 
sukcesu. A zatem działajmy, bądźmy w odpowiednim 
miejscu, poznawajmy odpowiednich ludzi i szukajmy 
okazji. Wtedy na pewno pojawi się szczęście.

Pan już jako dziecko próbował zarabiać. Kiedy zarobił 
Pan swoje pierwsze poważne pieniądze?
Już od małego myślałem o tym, żeby w życiu coś osią-
gnąć. Wtedy jeszcze nie znałem pojęcia „wolność finan-
sowa”, ale o coś takiego mi chodziło. Pierwsze poważne 
pieniądze zarobiłem na studiach. Otworzyłem działal-
ność w 1997 roku, zajmowaliśmy się sprzedażą gadżetów 
reklamowych. Właśnie wtedy mogłem sobie pozwolić na 
więcej niż koledzy. Pochodziłem z rodziny robotniczej, 
rodziców było stać tylko na to, aby wysłać mnie na studia 
i zapewnić środki na podstawowe potrzeby. Ja chciałem 
więcej i właśnie to inspirowało mnie do tego, żeby zmie-
nić coś w swoim życiu i osiągnąć finansowy sukces. 

Lubię 
pomagać 
realizować 
marzenia

O tym jak inwestować w nieruchomości i podwajać zyski, 
jak nie dać się przeciwnościom losu, jak być szczęśliwym pomagając 

innym opowiada Wojciech Orzechowski, przedsiębiorca, inwestor, 
doradca, autor bestselerów o inwestowaniu w nieruchomości.

Foto: archiwum prywatne
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Jak już zarobi się trochę, to później próbuje się to po-
dwoić, potroić. Pan zawsze inwestował swoje zarobio-
ne pieniądze? Nie ciągnęło Pana, by je przepuścić na 
przyjemności?
Na początku, tak, jak większość młodych ludzi, byłem 
nastawiony na konsumpcję – drogie gadżety, ubrania, 
samochody, telefony. Ale przecież ten sprzęt szybko 
traci na wartości i znowu trzeba wydawać, a gdy skoń-
czą się pieniądze pozostajemy z niczym.  W 2011 roku 
wybraliśmy się z żoną na wycieczkę po Europie. Wy-
daliśmy sporo pieniędzy i wtedy powiedziałem sobie, 
że choć wydawanie jest przyjemne, to jednak trzeba 
pomyśleć o swojej przyszłości. To był impuls, który 
spowodował, że zacząłem działać strategicznie. Na tym 
właśnie opierają się moje inwestycje w nieruchomości 
– wypracowany kapitał jest inwestowany w kolejne 
projekty i powiększa mój majątek. 

Jakie wnioski na przyszłość wyciągnął Pan ze swojego 
bankructwa? 
Zawsze starałem się działać sam przez co popełniałem 
masę błędów. Czasami żałowałem, że nie mam kogoś, 
kto by mnie przeprowadził przez proces tworzenia firmy 
i zarabiania na niej. Próbowałem się wzorować na róż-
nych mentorach, ale takich brakowało. Moje podejście 
do zarabiania, pracy, przedsiębiorczości zmieniło się 
dopiero po lekturze książek Roberta Kiyosakiego (ame-
rykański inwestor, biznesmen, autor poczytnych książek 
motywacyjnych – przyp. red.). Dziś mogę powiedzieć, że 
jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, dowiedzieć, coś poznać, 
to warto znaleźć dobrego nauczyciela, mentora.  Sam je-
stem dostępny dla innych, dzielę się swoim doświadcze-
niem, wskazuję właściwe ścieżki, pomagam, rozwiązuję 
problemy. Myślę, że dobry mentoring jest na wagę złota, 
bo pozwala bardzo szybko uzyskać takie efekty, do któ-
rych samemu dochodzi się przez wiele lat, popełniając 
masę błędów i słono za to płacąc. 

Zarabia Pan na inwestowaniu w nieruchomości. To 
łatwy rynek? Każdy może osiągnąć na nim sukces?
Nieruchomości to o tyle łatwy rynek, że tam niewie-
le się dzieje w porównaniu do giełdy, forexu czy tych 
rodzajów biznesu, gdzie trzeba podejmować decyzje 
szybko, bo ceny i okoliczności też szybko się zmieniają. 
W nieruchomościach wszystko można przewidzieć, za-
planować i nie trzeba się spieszyć z decyzjami. To jest 
clou tego biznesu. Ale na tym kończy się łatwość inwe-
stowania w nieruchomości. Duża konkurencja wyma-
ga sporej wiedzy o rynku nieruchomości i określonych 
kompetencji. Trzeba umieć liczyć, oceniać nierucho-
mości i wyłapywać perełki, no i należy znać prawo. 
A na dodatek trzeba być dobrym negocjatorem, umieć 
nawiązywać relacje i budować więzi.  

Jest Pan dziś wybitnym ekspertem od inwestowania na 
rynku nieruchomości. Traktuje to Pan jako pasję, czy 
sposób na życie?

Ekspertem jestem dlatego, bo odrobinę poznałem ten 
rynek, a swoją wiedzę zdobywałem przez 10 lat, ucząc 
się na własnych błędach. Od trzech lat uczę innych, 
żeby tych błędów nie popełniali. Ich sukcesy, to jest 
właśnie moja pasja. W swojej firmie Go3.pl, przez kil-
kanaście lat prowadziłem dział handlowy, uczyłem 
ludzi sprzedawać, pokazywałem jak się robi biznes 
i czym on jest, widziałem jak osiągają sukcesy, jak zara-
biają dla mnie pieniądze. Dzisiaj dalej uczę ludzi inwe-
stowania i prowadzę ich przez cały proces inwestycji, 
ale nie mam udziału w ich zyskach. Bardzo się cieszę, 
kiedy komuś udaje się zarobić i może zmienić swoje ży-
cie, zrealizować marzenia. 

Uczy Pan innych, jak można zarobić inwestując w nie-
ruchomości niewielką gotówkę. Wyobraźmy sobie, że 
mam 30 tysięcy złotych i chcę podwoić tę sumę kupując 
mieszkanie w Łodzi. Co mam zrobić?
Nie da się tej całej strategii opowiedzieć w jednym zda-
niu. Zachęcam do przeczytania moich podręczników 
– „Zarabiaj na nieruchomościach” i „Wszystko o fli-
pach czyli 200 pytań do eksperta” i na stronę interne-
tową. Tam dokładnie opisuję jak to zrobić. A w skrócie 
to wygląda mniej więcej tak, że do tych 30 000 złotych 
potrzebna jest zdolność kredytowa na około 200  000 
złotych. Dopiero taki budżet pozwoli nam kupić, wyre-
montować, sprzedać mieszkanie z zyskiem 15-20 tysię-
cy. Cykl trwa pół roku, jeżeli zrobimy dwie takie inwe-
stycje w roku, to z 30 tysięcy zrobi się 60. W kolejnym 
roku znowu inwestujemy, tym razem 60 tysięcy złotych 
i też staramy się podwoić tę kwotę. W ten sposób w 6 lat 
można dojść do około 2 milionów złotych. Taka kwota 
zainwestowana w nieruchomości powinna dawać mię-
dzy 15 a 20 tysięcy złotych zysku co miesiąc. 

Zwykle jest tak, że ci, którym się udało w biznesie, jak 
oka w głowie strzegą sposobów, które doprowadziły 
ich do sukcesu. Pan odwrotnie – dzieli się tą wiedzą. 
Przypadek sprawił, że założyłem blog i zacząłem się na nim 
dzielić swoją wiedzą. Później napisałem książkę o inwesto-
waniu w nieruchomości. To wywołało reakcję – ludzie za-
częli do mnie pisać, zadawać pytania. Najpierw odpowia-
dałem wszystkim, potem zrobiłem z tego usługę płatną i tak 
powstały szkolenia i warsztaty, podczas których prowadzę 
za rękę przez cały proces inwestycyjny. Zorganizowałem 
konferencję MARATON, która jest największym wydarze-
niem dotyczącym inwestowania w nieruchomości w Pol-
sce (więcej na stronie www.maratonwiwn.pl – przyp. red.) 
Dzielenie się sprawia mi ogromną przyjemność. Lubię 
widzieć radość tych, którzy dzięki mojej pomocy docho-
dzą do sukcesów i mogą realizować marzenia. Zachęcam 
wszystkich do zmiany swojego życia. Przede wszystkim 
do tego, aby nie siedzieli w domu przed komputerem, tele-
wizorem i marnowali swojego życia, lecz zadbali o swoją 
przyszłość i zrealizowali marzenia. l

Rozmawiał: Damian Karwowski

Zachęcam do przeczytania podręczników – „Zarabiaj na nieruchomościach” i „Wszystko o flipach czyli 200 pytań do eksperta”. 
Zapraszam też na moją stronę internetową: www.wojciechorzechowski.pl
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Król koloru: mistyczny fiolet 

Miękkie , miłe w dotyku i przytulne , a dodatkowo ciepłe , sprę-
żyste i wygodne. Futrzane dekoracje to szybki sposób na me-
tamorfozę salonu , sypialni i pokoju dziecięcego! 

Jak doskonale wiemy , dodatki mogą całkowicie odmienić 
styl pomieszczenia. Ważne jest tylko , byśmy na początku 
określili styl , kolorystykę i grupy materiałów , w których 
powinny być dobrane akcesoria. Naturalne elementy , ta-
kie jak futrzane dekoracje na podłodze , poduszki w fu-
trzanych poszewkach to nie tylko nieodłączny element 
stylu skandynawskiego , ale także jeden z dekoracyjnych 
trendów. Czemu doskonale sprawdzają się we wnętrzach?

Miękkie i puszyste dodatki to niezawodny sposób , 
by każde pomieszczenie stało się przytulne. Sprawia-
ją , że robi się cieplej i milej. A sposobów na ich zastoso-
wanie w naszych wnętrzach jest naprawdę mnóstwo. 
W salonie , aż prosi się , by na sofach zagościły futrza-
ne poduszki – czerwone , turkusowe , żółte doskonale 
ożywią na przykład szarą kanapę. W nowoczesnych 
pomieszczeniach pełnych blasku świetnie będzie 
pasował kolor biały lub szary , w tych w stylu rusty-
kalnym idealnie odnajdzie się futro w kolorze brązo-
wym. Czasami wystarczy jedna futrzana poduszka. 
Na stojącym obok fotelu przyda się futrzane nakrycie 
kolorem pasujące do poduszki. W  sypialni futrzana 
narzuta ozdobi każde łóżko , a w zimne wieczory do-
datkowo zapewni ciepło. 

Futrzane ozdoby mają jedną, niepowtarzalną zale-
tę – doskonale wpisują się w różne aranżacje wnętrz. 
Wnętrza klasyczne , nowoczesne , czy w modnym stylu 
skandynawskim dzięki futrzanym dodatkom zyskają 
ciepła i przytulności. l

W tym roku bez wątpienia króluje 
ultra fio let. Kolor roku , jak zwykle 
wskazał Pantone , kolorystyczne 
guru, wyznaczające trendy w sze-
roko pojętej branży kreatywnej 
– od grafiki , poprzez design i wnę-
trza , aż po modę i sztukę. 

Odcień ten zdaniem Leatrice 
Eisman , dyrektorki Instytutu Ko-
lorów Pantone, symbolizuje ory-
ginalność , pomysłowość i progre-
sywne myślenie , i dodaje , że ten 
odcień fioletu kojarzy się ze spiry-
tualizmem i mistycyzmem. A wio-
sną tego roku, jak przewiduje 

Pantone, modna będzie również 
po ma rańczowa czerwień , zie-
leń zbliżona do szmaragdu , ko-
lor krokusa , czekoladowy brąz , 
czer wień w odcieniu chilli , li-
monka i  intensywny odcień żół-
tego , brzoskwiniowy i bardziej 
chłodny róż , pastelowy niebie-
ski , biel o  odcieniu kokosa , beż 
przypominający piasek , poetyc-
ki odcień szarości „Harbor Mist” , 
marynarski granat i wpadająca 
w róż biel „Almost Mauve”. Który 
najciekawszy? Który wybierze-
cie do swojego wnętrza? l 

Miękko i puszyście
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Niedaleko centrum Łodzi mieści się mały sklep z wiel-
kimi pomysłami: FurDeko. To miejsce , gdzie interior 
design spotyka się z wysoką jakością wyjątkowych 
materiałów i precyzyjnym wykończeniem przy uży-
ciu maszyn kuśnierskich: czyli idealne połączenie , 
a wszystko to made in Łódź!

FurDeko tworzy niezapomniane futrzane dekora-
cje , które idealnie wpisują się w najnowsze trendy 
wnętrzarskie. Znajdziemy tu poduszki , narzuty i koce 
wykonane z ekologicznego futra , które dodadzą uro-
ku i elegancji każdemu pomieszczeniu. Miłośnicy 
modnych obecnie zwierzęcych printów znajdą tu po-
duszki z delikatnego futra , które imitują umaszczenie 
żyrafy i cętki jaguara prosto z argentyńskiej dżungli.

Nie brakuje również propozycji dla osób , które ce-
nią sobie ponadczasową elegancję: biel , czerń i sza-
rość , które przeplatają się w królewskim zestawie 
Royal Chinchilla wykonanym z miękkiego futra. Jeśli 
szukasz narzuty , która idealnie imituje futro dzikiego 

zwierzęcia , na pewno skusi Cię Grande Pini w wersji 
szarej i beżowej: gruba i puszysta narzuta , która nie 
pozwoli Ci zmarznąć w chłodne zimowe wieczory.

FurDeko idzie przede wszystkim z duchem czasu , 
a  oferta wciąż poszerza się o najnowsze trendy. Znaj-
dziemy tu dekoracje wykonane z ultramodnego turku-
sowego i amarantowego futra , które pasują zarówno do 
sypialni nastolatki , jak i do pokoju dziennego osób , któ-
re nie boją się zaszaleć. Szukasz odcieni żółtego , zielo-
nego lub niebieskiego? FurDeko ma je w swojej ofercie!

Bogata oferta sklepu internetowego oraz niebanal-
ność projektów sprawia , że FurDeko wyraźnie mieni 
się na mapie interesujących e-sklepów w Łodzi. Nie 
byłeś tam jeszcze? Najwyższa pora to zmienić! l

www.furdeko.pl; mail@furdeko.pl
Tel. +48 42 678 95 51
ul. Nowa 16/18 , 90-031 Łódź

Świat futrzanych dekoracji



Fot.: Fotolia



smaki

Kaminari sushi powstało z wieloletniej przyjaźni i zamiłowania do su-

shi. Zespół nie boi się eksperymentować i łączyć zaskakujące smaki. 

Co najważniejsze, korzysta tylko ze świeżych i oryginalnych produk-

tów. Przyprawy tj. pieprz kampot, suszone płatki chilli, czy tuńczyk 

prosto z Oceanu Indyjskiego są w kuchni na porządku dziennym. Za 

specjalność Kaminari można uznać tutejsze Fusion Rolls – kompo-

zycje krewetki w panko i migdałach z chilli, miętą i melonem, wę-

gorza i opiekanego tuńczyka z mango i chilli, czy krewetki smażonej 

na maśle z tatarem z tuńczyka, liczi i mango. W menu są również 

uramaki, futomaki, hosomaki, nigiri, golden maki, gunkany i kids maki. 

Sushi Master serwuje także obowiązkowego łososia z serkiem. Nie-

powtarzalny klimat, pyszne herbaty i sake, to tylko część przyjemno-

ści, jakie czekają gości w lokalu przy Piotrkowskiej 79. 

www.facebook.com/KaminariSushi/ 

Sushi należy obecnie do jednych z najpopularniej-
szych dań. Nie pochodzi jak się powszechnie sądzi 
z Japonii. Powstało gdzieś w krajach południowo-
-wschodniej Azji, a stamtąd powędrowało do Chin. 
Ówczesne sushi z dzisiejszym serwowanym w restau-
racjach nie miało nic wspólnego. Tam, gdzie rozwija-
ło się rybołówstwo, szukano sposobu na konserwację 
ryb. Okazało się, że ryba przechowywana w beczkach 
układana naprzemiennie z solonym ryżem, potrafi  
zachować świeżość przez rok. Jedzono samą sfermen-
towaną rybę, a ryż wyrzucano. To właśnie było pierw-
sze sushi, które nazwano nare-zushi.

Tylko mężczyźni
Nie wiadomo dokładnie kiedy sushi przywędrowało 
do Japonii. Wiadomo natomiast, że nazwa tej potra-
wy na wyspach pojawiła się po raz pierwszy w 718 
roku. Za twórcę współczesnego sushi uznaje się Ha-
naya Yohei (druga połowa XIX w.), który pominął 
proces fermentacji i dodał do ryżu octu ryżowego, by 
nadać mu podobny kwaskowaty smak. Z ryżu ręcz-
nie formował bloczki, na których układał rybę. Ta 
forma sushi znana jest obecnie jako nigiri-zushi (od 
czasownika nigiru – „ściskać”).

Niedługo później zakwaszony ryż i rybę zaczęto łą-
czyć z wodorostami nori, co pozwalało na przygoto-
wanie sushi na wiele nowych sposobów.

Dzisiejsze sushi to ryż zaprawiony octem ryżo-
wym z najróżniejszymi dodatkami jak owoce mo-
rza, ryby, warzywa, grzyby czy jaja. Typowe sushi 
serwowane jest z surową rybą, jednak jako alter-
natywę można użyć ryb wędzonych, grillowanych 
czy pałeczek krabowych. Z ryb wykorzystywany 
jest najczęściej łosoś, tuńczyk, węgorz, makrela, 
a z owoców morza krewetki, kalmary, małże i kra-
by. Najlepiej, by sushi przygotowywali mężczyźni. 
Dlaczego? W Japonii panuje przekonanie, że kobiety 
mają… zbyt ciepłe dłonie.

Bez pałeczek
Koneser spożywa sushi wyłącznie palcami. Pałeczki, 
szczególnie drewniane, zakłócają podobno subtelny 
aromat ryżowego octu. Jest jeden wyjątek – sashimi-
-sushi, w tym przypadku pałeczki są niezbędne.

Sushi jemy po zamoczeniu w miseczce z     sosem so-
jowym, między kolejnymi kawałkami przegryzamy 
marynowany imbir, który służy do oczyszczenia 

Na gastronomicznej mapie Łodzi coraz więcej lokali serwuje sushi.
Skąd się wzięło, jak się je robi i dlaczego powinni przygotowywać je mężczyźni.

Nigiri i maki 

kubków smakowych. Do sushi w japońskich restaura-
cjach podaje się sake i zieloną herbatę. Sake pije się 
przed posiłkiem, natomiast herbatę w trakcie.

Popularne i rozpoznawalne
Najbardziej popularne i rozróżniane rodzaje sushi to 
maki oraz nigiri. Nigiri – to jedno z najbardziej popu-
larnych sushi, które jest formowane w dłoni. Ma ono 
postać owalnego paluszka ryżu, na którym kładzie 
się plaster ryby lub owocu morza czy też warzywo. 
Maki to rodzaj sushi najbardziej rozpoznawalny. Ryż 
i dodatki kładzie się na płacie wodorostów nori, ca-
łość zwija się na specjalnej bambusowej macie i na-
stępnie kroi na kawałki. l



Czuję się 
silną kobietą

Foto: Katarzyna Skowronek
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LIFE IN. Łódzkie: Dlaczego akurat karate?
Katarzyna Krzywańska: Mój tata jest instruktorem 
karate tradycyjnego. Wielokrotnie próbował namówić 
mnie na treningi, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Ale nie 
byłam zbyt chętna, oczywiście do momentu, kiedy le-
karz, który też zajmuje się karate, dr Zbigniew Lipczyk, 
wykrył u mnie skrzywienie kręgosłupa. To dosyć częsta 
wada postawy wśród dzieci. Miałam wybór: albo pójść 
na gimnastykę korekcyjną, albo na karate. Wybrałam 
karate. Wybór ułatwiła mi moja przyjaciółka z klatki 
Ania Kulczyńska, która bardzo chciała rozpocząć trenin-
gi sztuki walki. Zatem od pierwszego treningu aż do teraz 
trenujemy w swoich klubach i mamy też swoich uczniów.

Wybrała Pani sport wymagający dużo samodyscypli-
ny, poświęcenia. Nie było momentów zwątpienia, nie 
przemknęła myśl, by zrezygnować?
Każdy sport jeżeli się nim na poważnie zajmujemy 
wymaga dużo poświęceń. Ćwiczę karate od dziewią-
tego roku życia, tak że w zasadzie nie wiem, jak to jest 
nie ćwiczyć i nic nie robić. Od kiedy pamiętam zawsze 
miałam ułożony plan dnia, byłam zorganizowana, na 
wszystko miałam czas. I dla przyjaciół, i na naukę an-
gielskiego, i na zabawy na podwórku z koleżankami, 
a przecież treningi miałam codziennie. Jeździliśmy na 
nie całą paczką, z Anią, z jej bratem, w kilka osób. Trwa-
ły wtedy znacznie dłużej niż teraz – trzy godziny. 

Jak umiejętności zdobyte podczas treningów przekła-
dają się na życie codzienne?
Uprawianie sztuk walki przydaje się na co dzień. I nie 
chodzi tu o obronę fizyczną, co na szczęście nigdy mi 
się nie zdarzyło. Myślę, że wiele razy mogłam dzię-
ki pewnemu wyczuciu, dzięki obserwacji otoczenia 
uniknąć walki, bo na przykład przeszłam na drugą 
stronę ulicy i przez to nie zostałam zaczepiona. Kara-
te jest zarówno sztuką samoobrony fizyczną, jak rów-
nież mentalną, psychiczną. Daje dużo pewności siebie 
na przykład w negocjacjach. A dyscyplina i systema-
tyczność ułatwia organizację swojego życia i organi-
zację pracy.

Sukcesy, które odnosi zawdzięcza ciężkiej pracy i wsparciu, które daje jej rodzina. 
Gdyby nie karate pewnie zostałaby baletnicą. Kocha flamenco i Łódź. 

Po prostu Katarzyna Krzywańska, prezes Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego, 
wielokrotna medalistka mistrzostw świata, Europy i Polski w karate tradycyjnym.

Zastanawiała się Pani co robiłaby, gdyby nie karate? 
Prawdopodobnie zostałabym baletnicą (śmiech). Moja 
babcia Jolanta jest emerytowaną śpiewaczką opero-
wą Teatru Wielkiego w Łodzi. Od najmłodszych lat 
miałam styczność z teatrem i bardzo mi się to podo-
bało. Zdarzyło mi się nawet statystować w operze jako 
dziecko. Kilka lat temu wystąpiłam także w Teatrze 
Muzycznym w Łodzi w sztuce Artura Żymełki „Ko-
bieta z wydm”. Często powtarzam moim rodzicom, że 
szkoda, że nie zapisali mnie na balet. Oni odpowiadają, 
że pewnie wówczas byłabym już na emeryturze. Na-
tomiast ja uważam, że lepiej wybrać pasję. Jestem pro-
pagatorką zdrowego stylu życia i uważam, że sztuki 
walki są do tego bardzo dobre, symetrycznie rozwijają 
sylwetkę, są idealną aktywnością fizyczną.

Podobno jest też Pani wielką miłośniczką flamenco?
Tak! Flamenco to moja pasja od wielu lat. Uwielbiam 
energię i emocje tego tańca. W zależności od stylu (palo) 
ruchy są miękkie, płynne albo ostre i szybkie. Do tego 
dochodzą podziały rytmiczne, które są dość skompliko-
wane, nieco „połamane”. Flamenco to taniec dla osób 
dojrzałych. Istotne jest tzw. duende, czyli dusza, emocje, 
autentyczność. Czym większy bagaż doświadczeń, tym 
więcej można wyrazić w tańcu. 

Jeśli ma Pani wolny czas od karate, to jak go spędza?
Dużo podróżuję. Uważam, że przeżycia (zwłaszcza w gro-
nie przyjaciół) i doświadczenia są w życiu najważniejsze. 
Podróżowanie to najlepsza szkoła. Jestem również pasjo-
natką naszej pięknej Łodzi. I jak już wspominałam wcze-
śniej – dużo wolnego czasu poświęcam flamenco.

Sport to również przestrzeganie odpowiedniej diety, 
wymagającej pewnie wielu kulinarnych wyrzeczeń…
To zależy od cech indywidualnych i od tego, jaki ma się 
organizm. Nigdy nie miałam z tym problemu. Jem to, co 
lubię. Mam to szczęście, że nie lubię słodyczy. Nie jadam 
mięsa. Uwielbiam kuchnię włoską. 

Jak zachęcić dzieci do trenowania karate? Karate wyda-
je się być dosyć monotonne. 
Na treningu wielokrotnie powtarzamy ciosy, kopnięcia. 
Rola dobrego instruktora polega właśnie na tym, by tak 
urozmaicić trening, wprowadzić dużo elementów np. 
zabawy, żeby dzieci chciały trenować i podejmować wy-
zwania stawiane na zajęciach. Pamiętam, że nigdy nie 
przyszło mi do głowy, aby przerwać treningi, po pierwsze 
ze względu na tatę, a po drugie miałam dużo fantastycz-
nych znajomych, z którymi ćwiczyłam. Do tego pojawiły 
się sukcesy sportowe, które chciałam kontynuować. Czę-
sto bywa tak, że dzieci zaczynają ćwiczyć jako pierwsze, 
później na trening decydują się ich rodzice. I po latach to 

Anna Lewandowska o Kasi Krzywańskiej
Bo rodzina jest najważniejsza. Kasia Krzywańska (moja uko-
chana siostra cioteczna), rewelacyjny instruktor i wielokrotna 
medalistka mistrzostw Świata Europy i Polski w karate trady-
cyjnym – przed laty w jednej drużynie zdobyłyśmy vice mi-
strzostwo Świata. Aktualnie każda z nas pozostała związana 
ze sportem. Ja z karate jestem sercem, a Kasia również ciałem. 
Motywuje i szkoli jako instruktor karate tradycyjnego w swoim 
kubie. No właśnie. Kto z Łodzi? (post z FB, pisownia oryginalna)
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dziecko rezygnuje, a rodzic zostaje. W Łódzkiej Akademii 
Karate Tradycyjnego działa chyba najwięcej sekcji dla 
dorosłych, którzy zaczęli ćwiczyć już w wieku dojrzałym.

A jest jakaś granica wieku, do której można trenować? 
Kiedy najlepiej rozpocząć treningi?
Nie ma. Karate nie zna granic. Wiadomo, jak w każ-
dej dziedzinie życia, im wcześniej się rozpocznie, tym 
większe szanse na sukces (sportowy). Jednak dorośli, 
którzy podejmują treningi karate także maję szanse 
na medale (mają swoje zawody w różnych grupach 
zaawansowania). Ale to, co wygrywają przez trenowa-
nie, to przede wszystkim sprawność i zdrowie.

Katarzyna Anna Krzywańska
Licencjonowana instruktorka Polskiego Związku Karate Tra-
dycyjnego, założycielka i prezes Łódzkiej Akademii Karate 
Tradycyjnego. Wielokrotna medalistka mistrzostw świata, 
Europy i Polski w karate tradycyjnym. Mistrzyni świata w kata 
indywidualnym i w en-bu kobieta/mężczyzna. Jej drugą 
pasją jest Łódź. Została licencjonowaną przewodniczką po 
naszym mieście oraz pilotem wycieczek zagranicznych.

Mamy w naszym województwie kawałek Japonii…
Tak. Jest to Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Wal-
ki „Dojo – Stara Wieś” usytuowane na skraju Przed-
borskiego Parku Krajobrazowego. Cały obiekt zajmu-
je 60  hektarów. Został wybudowany przez Fundację 
Rozwoju Karate Tradycyjnego i mający swoją siedzibę 
w Łodzi – Polski Związek Karate Tradycyjnego. Dofi-
nansowania udzieliły też rząd Japonii i nasze Minister-
stwo Sportu i Turystyki. Wygląda to faktycznie jak taka 
mała Japonia. Szesnaście domków usytuowanych na 
zboczu góry. Na górze wielkie Dojo z największą w na-
szym kraju salą do sportów walki ma ponad tysiąc me-
trów kwadratowych. Mamy pełną odnowę biologiczną, 
restaurację, specjalny pawilon herbaty, jezioro, a wokół 
piękne łąki, pola i lasy. Odbywają się tam między inny-
mi nasze obozy, zgrupowania kadry, a nawet zawody: 
Puchary Europy i Świata w karate tradycyjnym. 

Napisała Pani poradnik, ale nie o karate…
Wiele lat temu Marta Niewczas, która jest jedną z bar-
dziej utytułowanych zawodniczek karate w naszym 
kraju i na świecie, zaraziła mnie zainteresowaniem do 
gimnastyki pilates. Pomyślałam, że mamy, które przy-
prowadzają dzieci na trening karate, chętnie się pogim-
nastykują zamiast siedzieć na korytarzu. Utworzyła się 
spora grupa. Na jednej sali dzieci ćwiczyły karate, a na 
drugiej praktykowaliśmy gimnastykę pilates. Jedna 
z pań, która przychodziła na zajęcia, właścicielka wy-
dawnictwa Palatum, zaproponowała, żebym napisała 
o tym książkę. Na bazie gimnastyki pilates i własnych 
długoletnich doświadczeń ze sportem, stworzyłam 
zestaw ćwiczeń. Można je wykonywać bez względu 
na wiek, czy sprawność fizyczną. A korzyści? Przede 
wszystkim zniwelowanie problemów z kręgosłupem 
i wzmocnienie, rozciągnięcie, czy ujędrnienie mięśni.

Czy czuje się Pani silną kobietą?
Tak. Myślę, że siłę dało mi wsparcie rodziny oraz to, że 
sukcesy sportowe są wynikiem mojej własnej ciężkiej 
pracy. Siłę daje mi również pozytywne nastawienie 
do życia. Każdy, kto ze mną przebywa, chyba to widzi. 
Oprócz tego praca z dziećmi, ich rodzicami daje niesa-
mowicie dużo energii. Wspólny czas na treningach, obo-
zach, jak również organizowane przez Łódzką Akade-
mię Karate Tradycyjnego wydarzenia (zawody, eventy) 
budują przyjaźń, przez co atmosfera w Akademii jest 
bardzo rodzinna. I to właśnie daje siłę! l

Rozmawiał: Krzysztof Karbowiak
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Szukam 
własnego wiatru

Przez chwilę myślał, że będzie pracował w energetyce, ale po wypadku z turbiną 
parową, zrozumiał, że to nie jego świat. Los sprawił, że związał swoje życie 

z muzyczną sceną. W swoim repertuarze ma ponad czterdzieści partii operowych, 
które wykonywał niemal na całym świecie. 

Zbigniew Macias, solista i dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego. 

Foto: Krzysztof Jarczewski
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LIFE IN. Łódzkie: Co znaczy dla Pana słowo „sukces”?
Zbigniew Macias: W życiu prywatnym na pewno jest to 
rodzina, zdrowie, a w pracy to, co kochamy robić. Jeże-
li kochamy swoją pracę, to mamy z niej satysfakcję bez 
względu na efekty i to już też jest sukces.

Kiedy Zbigniew Macias postanowił, że zostanie 
śpiewakiem?
Stało się to trochę przypadkiem. W momencie, kiedy 
zdałem egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Mu-
zycznej na wydział wokalno-aktorski. Później to już tyl-
ko konsekwencja wyboru studiów. Natomiast wcześniej 
z muzyką miałem sporo do czynienia jako instrumenta-
lista, ale nie jako wokalista. Śpiew operowy, to była dla 
mnie przygoda, którą przeżyłem dopiero na studiach.

To jak wcześniej wyglądało to Pana zainteresowanie 
muzyką, kiedy się pojawiło?
Kiedy miałem jedenaście lat ojciec kupił mi saksofon, 
kilka lat później zacząłem naukę na kontrabasie w szko-
le muzycznej pierwszego stopnia.

Kształcił się Pan jednocześnie w innym zawodzie.
Ukończyłem Technikum Energetyczne nr 2 w Łodzi. 
Nawet przez rok pracowałem w elektrociepłowni EC3 
w Łodzi i miałem swój wkład w wytwarzaniu prądu 
i ciepła dla Łodzian. Na szczęście, może nie takie szczę-
ście, moja przygoda z elektrownią o mały włos nie 
skończyłaby się katastrofą. Przydzielono mi bowiem 
zadanie przerastające moje ówczesne możliwości za-
wodowe i mało brakowało, aby turbina parowa, którą 
obsługiwałem wyleciała przez dach. Gdybym dopro-
wadził do tej katastrofy, to pewnie moje życie potoczy-
łoby się inaczej. Na szczęście nic się nie stało, ale wtedy 
zrozumiałem, że to nie jest mój świat.

Czy na początku drogi artystycznej były chwile zwąt-
pienia, że to jednak nie to, chęć rezygnacji?
Oj, były. Szczególnie na studiach było ciężko. Pierw-
sze trzy lata to z jednej strony wspaniała przygoda, ale 
z drugiej bardzo ciężka praca i efekty nie przychodziły. 
Dlatego miałem pewne wątpliwości czy to ma dalej sens. 
Jednak po pewnym czasie zaczęło być już lepiej. Chyba 
dzięki temu, że się nie załamuję. Mam taką naturę, że jak 
upadam to wstaję i to mnie wzmacnia. Dlatego powoli, 
powoli, ale szedłem do przodu.

Która z ról na scenie utkwiła Panu najbardziej w pamię-
ci, ze względu na jej wyjątkowość, trudność?
Naturalnie te największe role w musicalu czyli „Skrzy-
pek na dachu” w kilku inscenizacjach w Polsce, z któ-
rych dwie realizowałem, a przede wszystkim ta pierw-
sza z Bernardem Ładyszem, kiedy graliśmy tą samą rolę 
i mogłem uczyć się od mistrza. Oczywiście także „Czło-
wiek z La Manchy”, co było z kolei spełnieniem mojego 
wielkiego marzenia. Zresztą w tym roku obchodzimy 
20-lecie tego przedstawienia na scenie Teatru Muzycz-
nego w Łodzi. Natomiast w operze było kilka takich 
ról. Najbardziej utkwiły mi w pamięci takie spektakle 
jak: „Wesele Figara” z Adamem Hanuszkiewiczem jako Zd
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reżyserem, czy „ Don Giovanni” w reżyserii Marka We-
isia-Grzesińskiego. Rolą którą wspominam szczególnie 
był Amfortas w „Parsifalu” Wagnera. Nawet śpiewa-
łem ją na festiwalu w Bregenz w Austrii. 

Reżyserował Pan także operetki, koncerty, rock-operę, 
czy nagradzany obecnie musical „Les Miserables” 
w Teatrze Muzyczny w Łodzi.
Reżyseria przyszła trochę niespodziewanie. W pew-
nym momencie zacząłem myśleć, dlaczego mam słu-
chać innych co ja mam robić na scenie, może lepiej bę-
dzie jak inni będą słuchać mnie. Oczywiście, to żart. 
Tak naprawdę był to pomysł, z którym dojrzewałem od 
dłuższego czasu, aby to czego się nauczyłem przez trzy-
dzieści kilka lat na scenie, móc przekazać innym. Sprzy-
jające było to, że jako szef artystyczny Teatru Muzycz-
nego w Łodzi miałem na to wpływ. Natomiast po latach 
dopiero przypomniałem sobie sytuację z prób do „We-
sela Figara” w 1988 roku. Kiedy przerobiłem jedną ze 
scen mistrza Hanuszkiewicza i kiedy On to zobaczył, to 
bardzo się zdenerwował, po czym powiedział mi kilka 
przykrych słów. Jednak następnego dnia przyszedł na 
próbę i powiedział, że to jednak ja miałem rację i dodał 
– „wiesz co? Ty będziesz reżyserem”.

Czyli tak jakby Panu wskazał przyszłość.
Wtedy o tym nie pomyślałem, ale kto wie? (śmiech)

Teatralna scena to Pana całe życie. Musi być moment na 
odpoczynek od niej i wtedy, jakieś hobby, pasja?
Kocham przyrodę. Z natury jestem ekologiem. Od 
lat, ponad trzydziestu, żegluję, bardzo kocham 
wodę, jeziora, pływam także po morzach. To jest 
taka pasja, która przez lata bardzo mnie inspirowa-
ła i wiele nauczyła. Zrozumiałem pływając, szcze-
gólnie po morzu, jak ważna jest odpowiedzialność. 
Woda nie wybacza błędów, tak jak i życie. Dlatego 

trzeba się uczyć tej odpowiedzialności i coś co jest 
fantastyczne w żeglarstwie to szukanie własnego 
wiatru, i ja to przekładam na życie. Może dlatego też 
zawsze płynąłem swoim wiatrem.

Jest też dość świeża Pana pasja, czyli motocykl…
Tak, ktoś powiedział, że Macias na starość zwariował 
i zamiast kupić sobie porządny rower, żeby ćwiczyć, to 
kupił sobie motocykl. Zrobiłem sobie taki prezent i nie 
żałuje. To jest bardzo fajna forma odpoczynku. Poznaje 
się interesujących ludzi. No, a sam motocykl, jego pro-
wadzenie, jazda też uczy odpowiedzialności, też nie 
wybacza błędów. Jestem członkiem klubu motocyklo-
wego „Dark squadron”, mam kamizelkę z odpowiedni-
mi symbolami, godłami na plecach, a to chluba każdego 
motocyklisty. Mam już za sobą kilka dłuższych wycie-
czek motocyklowych po krajach nadbałtyckich, Norwe-
gii, Węgrzech, Czechach czy po Niemczech. 

Patrząc na to, co Pan robi w życiu, zarówno zawodowo 
na scenie, zainteresowania, to zawsze towarzyszy Panu 
dążenie do perfekcji. To Pana motto życiowe?
Myślę, że nie tyle jestem perfekcyjny, bo to zbyt wiel-
kie słowo, co odpowiedzialny. Odpowiedzialność w że-
glarstwie, w jeżdżeniu motocyklem, w pracy na scenie, 
ale przede wszystkim odpowiedzialność w całym ży-
ciu. I myślę, że w dużej mierze taki jestem. Dla wielu 
może to wydać się nudne, bo tego się dzisiaj tak bar-
dzo nie szanuje. Bardziej zwraca się uwagę na jakieś 
ekstrema, wariactwa, szaleństwa, czy nawiedzonych 
w sztuce. Jednak szeroko pojęty teatr muzyczny wyma-
ga odpowiedzialności. Tutaj szaleństwa są możliwe, 
ale wszystko musi być bardzo kontrolowane. Muzyka 
to przecież czysta matematyka, tu nie może coś się nie 
zgadzać, dwa i dwa musi być cztery, a nie pięć. To się 
przekłada na udane przedstawienie.

Czuje się Pan spełniony artystycznie, życiowo?
Na pewno po części tak. Nigdy się nie jest spełnionym do 
końca ani artystycznie, ani życiowo. Oczywiście moje ma-
rzenia były o wiele większe, może ciekawsze, ale też z per-
spektywy czasu chcę powiedzieć, że mogło być gorzej. l

Rozmawiał: Krzysztof Karbowiak

Kołyska Newtona dla „Les Miserables”
Laureatem plebiscytu Energia Kultury, w którym wyłaniane jest najlep-
sze wydarzenie kulturalne mijającego roku, został musical „Les Mise-
rables” Teatru Muzycznego w Łodzi. Nagrodę, kołyskę Newtona, ode-
brali dyrektor teatru Grażyna Posmykiewicz i reżyser przedstawienia 
Zbigniew Macias. Była to dziewiąta edycja plebiscytu organizowa-
nego przez Telewizję TOYA, Gazetę Wyborczą Łódź, klub Wytwórnia 
i Narodowe Centrum Kultury. W plebiscycie najpierw zgłaszana jest 
przez czytelników, telewidzów oraz internautów finałowa gru-
pa najważniejszych wydarzeń roku w łódzkiej kulturze, a później 
spośród nich poprzez głosowanie za pośrednictwem formularzy 
internetowych, zwycięzca. Nagradzany jest również człowiek roku 
łódzkiej kultury i za 2017 rok wyróżniono Zbigniewa Robakowskiego. 

‚‚Bardziej zwraca się uwagę na jakieś ekstrema, 
wariactwa, szaleństwa, czy nawiedzonych 
w sztuce. Jednak szeroko pojęty teatr 
muzyczny wymaga odpowiedzialności.
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LIFE IN. Łódzkie: Czas karnawału , dobrej zabawy , naj-
lepsze tradycje – słynne wiedeńskie bale z kompozycja-
mi Straussów. To dobry czas dla muzyków klasycznych?
Tomasz Gołębiewski: Dzisiaj to ciężko stwierdzić. Jak 
wszystko , podlegamy ocenom i aktualnej koniunktu-
rze , a co za tym idzie , jesteśmy zależni od sytuacji fi-
nansowej w samorządach , od budżetów sponsorskich 
firm , od pogody i jeszcze wielu innych rzeczy , na które 
nie mamy wpływu. To czas dla muzyków klasycznych , 
taki jak zawsze, czyli nie za łatwy.

Wielu oprócz pracy na etacie poszukuje własnych ście-
żek. Pan na co dzień jest koncertmistrzem Filharmonii 
Łódzkiej i menedżerem Grohman Orchestra. Skąd 
pomysł na ten projekt i jego nazwę?
Pomysł na Grohman Orchestra to trochę przypadek. Zo-
stałem zaproszony na początku 2015 roku do Wałbrzy-
cha , by poprowadzić koncert noworoczny tamtejszej 
orkiestry salonowej. Wracając z Dolnego Śląska już wie-
działem , że muszę stworzyć w Łodzi coś podobnego.

Moje zamiłowanie do łódzkich fabrykantów (Geyer 
Music Factory , Pikniki u Grohmana , Manu (Poznań-
ski) Summer Jazz Sundays kazało mi szukać patrona 
wśród budowniczych potęgi Łodzi. Henryk Grohman 
był tu w  naturalny sposób uprzywilejowany , jako 
przyjaciel , mecenas sztuki i artystów.

Do tej pory Grohman Orchestra grała głównie walce , 
arie , polki , uwertury i marsze rodziny Straussów. Teraz 
stawia na klasykę polskiej rozrywki? Urozmaicenie re-
pertuaru , czy brak zainteresowania dotychczasowym?
Szukanie nisz i luk. Ludzie kochają muzykę Straus-
sów , ale dość wybiórczo , bo w miesiącach karnawału 
i latem – potem im jakoś przechodzi. Klasyka polskiej 
rozrywki to nasz flagowy projekt na dzisiaj. Gramy 
głównie tę muzykę. Czasami łączymy ze Straussem ze 
względu na nasz skład.

Klasyka polskiej rozrywki , czyli…
Najsłynniejsze melodie , które na nowo zaaranżował 
mistrz Krzysztof Herdzin , jeden z najbardziej rozchwyty-
wanych i doświadczonych muzyków w Polsce , producent 
i aranżer złotych i platynowych płyt. To największe hity 
gwiazd polskiej estrady: Marka Grechuty , Maryli Rodo-
wicz , Czesława Niemena , Maanamu , Lombardu , Mieczy-
sława Fogga , Skaldów , Urszuli , Dżemu , w których wple-
cione są nuty kompozytorów i wirtuozów epoki baroku , 
klasycyzmu i romantyzmu. W 2017 roku wydaliśmy pły-
tę Grohman Orchestra – Klasyka polskiej rozrywki. 

Ludzie kochają muzykę Straussów , ale dość wybiórczo ,
bo w miesiącach karnawału i latem, potem im jakoś przechodzi.

Klasyka polskiej rozrywki to nasz flagowy projekt na dzisiaj.
Gramy głównie tę muzykę – mówi Tomasz Gołębiewski.

Tomasz Gołębiewski
Pierwszy skrzypek Filharmonii Łódzkiej , 
wybitny kameralista  i organizator 
festiwali Geyer Music Factory 
i Manu Summer Jazz Sundays. 
menedżer Grohman Orchestra. 

Od Straussa 
do Niemena

Foto: Katarzyna Skowronek
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Menedżer oferujący wykonanie muzyki klasycznej 
zapewne nie ma łatwego życia.
Nawet mając tak mocny i wszędzie przyjmowany en-
tuzjastycznie projekt jak Klasyka polskiej rozrywki , to 
droga przez mękę. Sale wypełnione po brzegi , ludzie wy-
chodzący z pieśnią na ustach i mówią-
cy wprost organizatorom , że oczekują 
takich wydarzeń częściej. Wszystko 
przemawia za tym , że powinniśmy 
grać tę muzykę bez przerwy. Ale prze-
konanie dyrektorów centrów kultu-
ry do czegoś innego niż to co słychać 
w komercyjnym radio  już graniczy 
z cudem. Dziękuję więc po stokroć 
tym , którzy wykazali się odwagą za-
praszając Grohman Orchestra. 

Dlaczego na festiwalach – Geyer 
Music Factory czy Manu Summer Jazz 
Sundays ucieka Pan od klasyki?
Manu Summer to typowo jazzowy 
festiwal , a Geyer Music Factory od 
początku był nastawiony na łączenie gatunków , przez 
lata wiele było klasycznych propozycji , ale wiadomo , 
że tak duża widownia i na dodatek latem pod gołym 
niebem , nie wytrzyma koncertu z utworami Schuber-
ta , Beethovena i Debussego.

Można by rzec , że Pańska muzyka dobiega niemal 
z każdej łódzkiej fabryki? Kocha Pan to miasto?
Czuję się współczesnym Lodzermenszem. W dobrym 
tego słowa znaczeniu. Jest w naszym mieście kilka ta-
kich osób , które robią swoje od lat. Robią to dla Miasta. 
Dla mieszkańców. Tak , uwielbiam swoje Miasto i czę-
sto zastanawiam się dlaczego muszę o wszystko tak się 
tu bić. Dlaczego mając za sobą 10 lat sukcesów z Geyer 
Music Factory , nigdy nie wiem, jak będzie wyglądało 
finansowanie następnego. Dlaczego sławiąc Miasto , 
opowiadając o jego twórcach , dając nazwisko łodziani-
na swojemu zespołowi , Łódź nie pyta co zrobić , żeby 

sławić jej imię RAZEM. Wiele lat chodziłem przy tym , 
żeby stworzyć wspólny weekendowy program na wa-
kacje , gdzie na tacy podana byłaby kultura , muzea , 
hotelarstwo , gastronomia. Przeżyłem w swoich dzia-
łaniach 8 prezydentów miasta – oni się zmieniają , a ja 

walczę spokojnie , żeby dalej robić dla 
miasta to , co już jest sukcesem. No 
widać tak to musi być. Nie narzekam. 
Jestem optymistą. 

Łódź ma potencjał na organizację 
kolejnych muzycznych festiwali?
Wszystko kwestia podejścia. Jeden 
duży festiwal stworzony na bazie 
doświadczeń z innych krajów (nie 
wyciągany z mielizn) plus małe , 
które już działają. Każdy ma prawo 
do tworzenia nowego , ale ile ini-
cjatyw upada po roku czy dwóch. 
Myślę , że powinno się przemyśleć 
sprawę w rozmowie ze wszystki-
mi , którzy już są znani miastu ze 

swoich inicjatyw i może dać im możliwość rozwoju 
i realne wsparcie. 

Ponoć w życiu wcale nie jest Pan taki poważny i stara 
się udowodnić , że ludzie we frakach to równi goście.
Jestem z Grohman Orchestra przedsionkiem Filharmonii 
i ciągle zapraszam słuchaczy na koncertach , po zabawie 
z klasyczną rozrywką , do spotkania z literaturą symfo-
niczną. Ci co mnie znają wiedzą , że nie odbiegam raczej 
od norm tzw. towarzyskich. Oczywiście w mojej ocenie.

Marzenia , wyzwania?
Marzenia realizować , wyzwania stawiać coraz większe

Najbliższy koncert , na który zapraszamy Czytelników?
Internet , media społecznościowe. Kto szuka , znajdzie. l

Rozmawiała: Beata Sakowska

Grohman Orchestra
Tomasz Gołębiewski – skrzypek-dyrygent
Marta Kalińska – skrzypce
Paulina Wielgosińska – skrzypce
Małgorzata Sowierka-Chmiel – altówka
Maria Filipiak – wiolonczela
Piotr Kozłowski – kontrabas
Katarzyna Przybylska – flet
Agata Piotrowska-Bartoszek – obój
Dorota Cegielska – fagot
Mirosław Kłys – klarnet
Zbigniew Monkiewicz – waltornia
Piotr Grzywiński – waltornia
Sebastian Dworczak – instr. perkusyjne
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Centra handlowe czyli dlaczego 
lubimy spędzać tam czas?
Kiedy po 1989 roku pojawiły się w Polsce pierwsze centra handlowe, 
zakochaliśmy się w nich. Powód jest oczywisty – to był ten długo 

oczekiwany „Zachód”, taki powiew świeżości i handlowej wolności.

Wtedy znaliśmy tylko nasze tradycyjne domy towa-
rowe – Central czy Universal i raptem zmieniło się. 
Pod jednym dachem mogliśmy kupić wszystko, czego 
dusza zapragnie. Nie było tam lad, odgradzających 
od towarów, można było wszystko wziąć do ręki, do-
tknąć, przymierzyć, no i włożyć do koszyka. Do tego 
ten ogrom oferowanych produktów, który wprawiał 
w euforię. 

Do zatracenia się
Wtedy też przewartościował się nasz model robienia 
zakupów, nawet tych codziennych. W hipermarke-
tach zaczęliśmy robić zakupy na cały tydzień, a co-
dziennie chodziliśmy do nich po świeże pieczywo, 
twarożek i szczypiorek na śniadanie. W Polsce hiper-
markety i centra handlowe przyjęły inny model dzia-
łania, niż w Europie. Lokowano je nie na obrzeżach 
miast, co w jakimś zakresie ograniczało dostęp, lecz 
w centrach miast. Były blisko, można było do nich 
szybko dojść albo jeszcze szybciej dojechać komu-

nikacją miejską. Weźmy choćby przykład pierwszy 
z brzegu, czyli Galeria Łódzka. Jej pojawienie się w 
centrum Łodzi, wymiotło handel z Piotrkowskiej, 
która była wtedy najbardziej handlową ulicą w Pol-
sce. Handel już tam nie wrócił. 

Warto też zdać sobie sprawę z tego, że oprócz na-
turalnego zachłyśnięcia się hipermarketami, jako 
czymś nowym w naszym otoczeniu, zostaliśmy przez 
nie poddani swego rodzaju „obróbce marketingowej”. 
Działania, które są wykorzystywane przez sieci han-
dlowe i siłą rzeczy również przez wielkie centra han-
dlowe, określane są mianem marketingu sensorycz-
nego czyli takiego, który działa na ludzkie zmysły. 
Jego celem jest doprowadzenie kupującego do stanu 
zatracenia się w otaczającej handlowej rzeczywisto-
ści. I kiedy człowiek znajdzie się pomiędzy półkami, 
to nie zdaje sobie sprawy, że wszystko zostało tak za-
aranżowane, by skłonić go do sięgnięcia po dostępne 
artykuły. Kolory opakowań, sposób wyłożenia pro-
duktów na półkach, odpowiednio dobrane oświetle-
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Dr Mariusz Woźniakowski
Autor jest adiunktem w Katedrze Marketingu na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Swoje zainteresowa-
nia naukowe koncentruje wokół komunikacji marketingowej 
(ze szczególnym uwzględnieniem public relations i mediów 
społecznościowych) oraz zarządzania marketingowo-lo-
gistycznego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu 
publikacji z wymienionej tematyki. Kierownik studiów po-
dyplomowych „Zarządzanie procesami logistycznymi” .

nia, muzyka, która płynie z głośników, możliwość 
dotykania towaru – to wszystko ma wprowadzić czło-
wieka w taki stan, w którym najważniejsze jest nie to 
co kupujemy, tylko samo kupowanie. Badania poka-
zują, że około 50 procent tego, co ląduje w naszych ko-
szykach, to zakupy impulsywne, nieplanowane. 

Po sklepach wielkopowierzchniowych przyszedł 
czas na dyskonty. Nauczyliśmy się, że w centrum han-
dlowym warto robić zakupy raz w tygodniu, a na te 
codzienne lepiej iść do okolicznego sklepu. Poza tym 
zaczęło nam być szkoda czasu spędzanego w centrum 
handlowym. „Spacery”, często z całymi rodzinami, 
zostawiliśmy na soboty i niedziele, a po bułki, wa-
rzywa i artykuły pierwszej potrzeby ruszyliśmy do 
dyskontów, które zaczęły pełnić rolę sklepów osiedlo-
wych. Polubiliśmy je ze względu na niskie ceny i dla-
tego, że stały się naszymi „dobrymi sąsiadami” – są 
dobrze zaopatrzone, trafi ć do nich nie trudno i przede 
wszystkim są bardzo blisko.

Lubimy niedziele w centrach
W ostatnim czasie można zaobserwować dynamiczne 
przechodzenie z zakupami do internetu. Dla niektó-
rych konsumentów pobyt w sklepie jest jakby wizytą 
w showroomie – idą tam, oglądają towar, przymierzają, 
ale nie kupują. Dopiero po powrocie do domu siadają 
do komputera i składają zamówienie. Dziś robi tak mło-
de pokolenie, wychowane w sieci, żyjące on-line, ale 
jest to trend, który za jakiś czas zdominuje zwyczaje 
zakupowe większości z nas, a z pewnością pomoże w 
tym zakaz handlu w niedziele. 

Zakaz wpłynie również na nasze dotychczasowe przy-
zwyczajenia zakupowe, zmieni miejsce i sposób spędza-
nia weekendów. Dziś powszechne są rodzinne wypady 
do centrów handlowych w niedziele. Lubimy pobyć tro-
chę między ludźmi, wypić kawę, zjeść ciastko, rodzinny 
obiad w restauracji albo tylko pobyć w sympatycznym 
otoczeniu, pomiędzy ludźmi podobnymi do nas. Czasem 
wpadniemy do kilku sklepów, coś kupimy ale niekoniecz-
nie. Co będzie, gdy to stanie się niemożliwe? Można tylko 
przypuszczać. Z pewnością duże sieci handlowe nie będą 
chciały stracić, więc można sobie wyobrazić te wielkie 
promocje i przeceny, trwające w soboty od wieczora do 
północy. Oj, będą nas kusić. Już się o tym zaczęło mówić. 
Wątpliwe jest też to, że zamiast do centrum handlowego 
pójdziemy na spacer do parku. Tam nie ma takich atrak-
cji… Jaki zatem zostanie wybór? Trzeba wierzyć, że nie 
będzie to niedziela przed telewizorem. l

Foto: Fotolia
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Wraz z nadejściem wiosny, Port Łódź świętować bę-
dzie swoje 8 urodziny. Atrakcje urodzinowe Portu 
Łódź trwać będą od 19 do 25 marca. Przy Pabianickiej 
245 na całego zapanuje wiosna! 

Przez cały urodzinowy tydzień w Atrium Portu Łódź 
pojawi się kilka tysięcy wiosennych żonkili. Dekora-
cji dopełnią kolorowe balony, które zostaną ułożone 
w duże półtora metrowe kwiaty. Natomiast pośrodku 
stanie drzewo, na którym zawieszonych zostanie mnó-
stwo jabłuszek i… tu zaczyna się zabawa! Każdy, kto 
przedstawi paragon na kwotę 100 zł za zakupy dokona-
ne w Porcie Łódź w okresie od 19 do 25 marca będzie 
mógł zerwać z drzewa wybrane przez siebie jabłko. 
A każde wygrywa! Uczestnicy będą mieli szansę zdo-
być jedną z ponad 7 tysięcy przygotowanych przez Port 
Łódź nagród oraz wziąć udział w wielkim finale. 

Aby przejść do drugiego etapu i dać sobie szansę 
na wygranie bonu o wartości 5 000 zł do sklepu IKEA 
trzeba będzie wykazać się sporą dawką umiejętności 
przewidywania.

Kto zgarnie główną wygraną? Ten, kto najcelniej 
poda wagę jabłek w wiklinowym koszu! Wagę poda-
wać będziemy w gramach. Osoba, która poda wynik 
prawidłowy lub najbliższy faktycznej wadze jabłek 
zostanie zwycięzcą zabawy.  

Aby mieć pewność, że nagroda główna nam nie 
przepadnie, podczas finału, który odbędzie się w nie-
dzielę 25 marca o godzinie 17.00, trzeba być obecnym 
osobiście i mieć ze sobą dowód tożsamości. Finał uro-
dzinowej zabawy będzie pełen emocji!

Wydarzenie dodatkowo uświetnią występy oraz 
urodzinowy tort złożony z kilkuset babeczek. l

Port Łódź 
świętuje 8. urodziny

Z tej okazji Centrum zaprasza wszystkich do wspólnej zabawy, 
w której wygrać będzie można ponad 7 tysięcy nagród, 

w tym nagrodę główną – bon o wartości 5 000 zł do sklepu IKEA.





Wielbicielki klasyki z pewnością pokochają wiosenne 
trencze w palecie brązów i zieleni, przełamane jed-
nak nowoczesnymi akcentami i ciekawymi wykoń-
czeniami. Podobnie klasyczne ołówkowe spódnice, 
które w tym sezonie nosimy bardzo nowocześnie – łą-
czone z niskimi szpilkami, wzorzystymi t-shirtami 
czy nawet sportowymi skarpetami. Nigdy nie nudzą 
się czernie i szarości – zwłaszcza na klasycznych kom-
binezonach i garniturach. Tak samo jeans, zwłaszcza 
w wydaniu total look – im więcej tym lepiej! Do łask 
wracają też paski – szczególnie pionowe w stonowa-
nych kolorach. W dalszym ciągu możemy cieszyć się 
modą na pudrowe róże, które od kilku sezonów nie 
wychodzą z mody i stanowią doskonałe połączenie 
z falbanami. Zwolenniczki pasteli i zachowawczych 
barw na pewno będą miały w czym wybierać: od beży 
i brązów, przez granaty i szarości… 

A co z tymi, które lubią modowe eksperymenty? 
Projektanci zachęcają do łączenia faktur i kontrasto-
wych kolorów. Jeśli znudziły was subtelne pastele, 
postawcie na jeden z bardziej odważnych trendów 
tego sezonu – color blocking, czyli połączenie wielu ja-
skrawych kolorów w jednej stylizacji. Czerwień i fu-
ksja czy limonka i fiolet? Te zestawienia, zwłaszcza 
na geometrycznych konfiguracjach dają prawdziwy 
efekt „WOW!”. Plastic is fantastic – przekonują redak-
torzy brytyjskiego „Vogue’a”. W tym sezonie tak jak 
wcześniej królują transparentne kozaki i płaszcze, ale 
domy mody idą o krok dalej, proponując nam także su-
kienki, bluzki i spodnie ze sportowych, technicznych 
materiałów, które świetnie łączą się z odważnymi 
cekinami i metalicznym błyskiem rodem z lat 80. XX 
wieku. Inna propozycja to sukienki w stylu slip dress, 
czyli stylizowane na koszule nocne, często satynowe 
lub wykończone koronką w kontrastowym połącze-
niu z ciężkimi butami i grubymi swetrami. l

Aleksandra Żabowska

Trendy 
i kolory 

wiosny 2018
W tym sezonie będziemy bawić się 

modą. Nie obowiązują sztywne reguły, 
a projektanci zadbali, by każda z nas 
znalazła coś dla siebie: oversizowe 

kroje, frędzle, paski… Co wybieracie?
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Trochę przypadkiem, zmęczona trwającą już trzy miesiące 
podróżą, wraz z koleżankami trafiłam do Mongolii. Ten przy-
padek zamienił się jednak w prawdziwy powiew świeżości. 
Póki Mongolia nie przeistoczyła się jeszcze w kolejny tury-
styczny zakątek, a ludzie są autentyczni, ten kraj jest absolutną 
perełką na mapie Azji.

Ze stolicy Mongolii, Ułan Bator pomknęłyśmy autostradą 
rozdzielającą pustkę od pustki, do oddalonej o ponad sto 
kilometrów buddyjskiej świątyni medytacyjnej. Samo-
chodem dotarłyśmy do małej osady, gdzieś u podnóża 
góry. Milczący nomad wsadził nas na trzy łaciate konie 
i powiódł za sobą w kierunku świątyni. Według zwycza-
ju obeszłyśmy budynek, zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, kręcąc przy tym młynkami modlitewnymi. Pod 
względem wyznania, w Mongolii przeważa buddyzm 
tybetański, dlatego po wejściu do środka, prócz nieskoń-
czonej ferii barw, ujrzałyśmy całe szafy wypełnione księ-
gami zapisanymi w języku tybetańskim oraz wymarłym 
języku starożytnych Indii - sanskrycie.

Chwilę później „podziwiałyśmy” największy na 
świecie, trzydziestometrowy pomnik jeźdźca – przed-
stawiający Czyngis-chana. Jednak ani świątynia, ani 
wątpliwej urody statua nie były celem naszej wypra-
wy. Chciałyśmy dotrzeć do nomadzkiej jurty. I po dość 
ekscytującej podróży przez nieprzyjazny step, w końcu 
pod niewielką ośnieżoną górą ujrzałyśmy tak napraw-
dę całe gospodarstwo składające się z dwóch tradycyj-
nych jurt, zagrody dla zwierząt oraz oddalonej o kil-
kadziesiąt metrów, spartańskiej toalety. Pani domu 

powitała nas miską koziego mleka, a gospodarz zapro-
ponował kolejną, drugą tego dnia konną przejażdżkę.

Szczerze mówiąc po całym dniu wrażeń ani my, 
ani nastoletni syn gospodarzy, ani nawet konie nie 
miały ochoty na tę wyprawę. Po pół godziny młody 
nomad w końcu zlitował się nad trzema zziębnięty-
mi dziewczynami i zawrócił konie. Kiedy weszłyśmy 
do namiotu, natychmiast podano nam twarde jak 
kamień ciastko, miskę koziego sera oraz soloną her-
batę z mlekiem, a następnie niezwykle esencjonalną 
i mięsną zupę z makaronem. Na koniec gospodyni 
zwróciła się do nie wiedzieć czemu, jedynej wegeta-
rianki w naszym towarzystwie i zaproponowała tro-
chę tłustego sadełka wprost z ciała jakiegoś małego 
zwierzątka. Ta, zielona na twarzy, nie chcą urazić 
kobiety, zanurzyła palce w białym tłuszczu i włoży-
ła do ust. Szeroki uśmiech rozjaśnił twarz kucharki, 
która powiedziała kilka niezrozumiałych słów. Jak 
się okazało była bardzo szczęśliwa, bo nikt dotych-
czas nie zjadł jej jedzenia…

Noc spędziłyśmy w jurcie dla gości. Z samego rana 
po raz kolejny napiłyśmy się tłustego rosołku, po 
czym zapakowałyśmy rzeczy do samochodu. Nasza 
gospodyni ubrana w tradycyjny mongolski strój wy-
szła z jurty z miską mleka i oblała nim koła naszego 
auta. Odjeżdżając widziałam jeszcze jak za pomocą 
łyżki wyrzuca w niebo krople mleka, co miało zapew-
nić nam bezpieczną drogę i pomyślność. l

Alicja Minich

Z wizytą 
u nomadów
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Poszukiwanie dobrego wina zacznijmy zatem od winni-
cy. W teorii najlepsze szczepy winogron rosną w umiarko-
wanym klimacie na obu półkulach, pomiędzy 30 i 50 rów-
noleżnikiem. Tam, gdzie średnia roczna temperatura nie 
przekracza 20°C i nie spada poniżej 10°C. Dla jakości owo-
ców ważne jest też to, czy rosną na zboczu wzgórza czy 
płaskim terenie, a także jakość gleby, na której zostały po-
sadzone. Istotne jest odpowiednie nasłonecznienie win-
nic. Zbyt dużo słońca nie zawsze i nie dla każdej odmiany 
winogron będzie korzystne. Tak samo jest z wiatrem – nie 
może wiać za mocno, bo wysusza krzewy i glebę. 

Z jakich winogron wybrać
Ogromny wpływ na jakość winogron, a tym samym 
wina, ma odpowiednie nawodnienie plantacji. Nad-
miar wody wypłukuje cukier. Jej niedostatek powoduje 
wysuszanie owoców i podnosi w nich zawartość cukru. 
W jednym miejscu te same winogrona potrafią dać wina 
o doskonałym aromacie i smaku, zachowując przy tym 
właściwy poziom alkoholu i kwasowości. W regionach 
suchych i ubogich w wodę dadzą wina smaczne, lecz po-
zbawione naturalnego wdzięku, przeładowane aromata-
mi, alkoholem i taninami.

Smak, to w sumie rzecz gustu – coś co smakuje nam, nie 
musi smakować innym. Ta prawda niekoniecznie jednak 
odnosi się do wina. A zatem z jakich winogron wybrać 
wino? Specjaliści wyliczyli, że na całym świecie produ-
kuje się około 1300 rodzajów win! Jak zatem wybrać to 
najlepsze? Możemy spróbować przetestować wszystkie, 
co byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale... Zdajmy się na 
mądrość tłumu. Aż 75 procent wszystkich produkowa-
nych na świecie win pochodzi z siedmiu odmian wino-
gron: ciemne Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah i Pinot 
Noir oraz jasne Charadonnay, Sauvignon Blanc i Riesling. 

Skomplikowany proces produkcji
Mogłoby się wydawać, że użycie którejś z wymienio-
nych odmian winogron musi dać wino dobrej jako-
ści. Otóż wcale tak nie jest. Produkcja wina, to proces 
skomplikowany, wymagający wielu określonych dzia-
łań, przeprowadzonych w odpowiednim czasie. Nie-
którzy twierdzą, że zakres pracy winiarza niezbędny 
do tego, by wyprodukować butelkę dobrego wina jest 
porównywalny z zadaniami realizowanymi podczas 
produkcji skomplikowanego urządzenia. 

Nie można zrywać winogron za wcześnie, bo będą 
miały za mało cukru. Niektóre winogrona muszą być 
zrywane ręcznie, do innych wystarcza maszyna.

1300 rodzajów win!
Stara winiarska zasada głosi, że złe wino można zrobić nawet z dobrych winogron, 

ale dobrego ze złych nie zrobi się nigdy. Jak więc robić dobre wino? 
To proste, potrzeba dobrej winnicy, dobrej pogody i dobrego winiarza!

Belchapel 
Sauvignon Blanc 

Białe gaskońskie wino wytrawne 
o wyczuwalnych aromatach owoców 
tropikalnych, kwiatów dzikiego bzu i ziół. 
Bogate i zarazem eleganckie. Podawać 
jako aperitif, z sałatkami, marynowany-
mi warzywami oraz owocami morza.
Wyprodukowane przez LGI-Wines, po-
chodzi z regionu Gaskonii, z apelacji IGP 
Cotes de Gascogne. Cena: 43 zł.

Moszcz z winogron, który jest poddawany fermenta-
cji, może dać różne rodzaje wina w zależności od tego 
jak będzie przechowywany. Ogromny wpływa na smak 
wina i długość jego przechowywania w butelce ma wie-
le innych czynników. To, czy fermentacja odbywa się 
w stalowych kadziach, betonowych pojemnikach, dę-
bowych beczkach, w niskiej lub wysokiej temperaturze, 
w małych czy wielkich pojemnikach ma znaczenie tak 
samo duże, jak kompetencje i doświadczenie winiarza. 
To także wpływa na długość przechowywania butelek 
z winem, kupionych w sklepie. 

Warto wiedzieć, że większość dostępnych win nie na-
daje się do długotrwałego przechowywania i należy je 
wypić najpóźniej w ciągu roku od momentu rozlania do 
butelek. Jakie wino otworzyć przy najbliższej okazji? My 
polecamy dwa. Tym razem z Francji. l

Château Fontaine 
de l’Aubierytą 

Czerwone wytrawne wino bordoskie, o bo-
gatym bukiecie, w którym dominują dojrzałe 
owoce (porzeczki, maliny). W aromacie da się 
wyczuć odrobinę dymu i wanilii. Długi, owo-
cowo-dymny posmak. Smaczne średniocięż-
kie wino. Podawać do: kaczki nadziewanej, 
jagnięcego ragout, chili con carne, rostbefu.
Wyprodukowane przez Lucien Lurton & Fils, 
pochodzi z regionu Bordeaux, z apelacji 
AOC Medoc. Leżakowało przez 12 miesięcy 
w beczce z dębu francuskiego. Cena: 80,50 zł.
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Bruno Mars z płytą „24K Magic” 

To w sumie już stara płyta – na rynku pojawiła się pod ko-
niec 2016 roku , ale piszemy o niej , bo jest powód. Bruno Mars 
i „24K Magic” zdominowali tegoroczne Grammy i zgarnęli 
aż sześć statuetek , w większości najważniejszych kategorii 
– nagranie roku , płyta roku , piosenka roku , najlepsze nagra-
nie R&B , najlepsza piosenka R&B i najlepszy album R&B. Ufff… 
Urodzony na Hawajach , mieszkający w Los Angeles artysta , 
to jeden z największych fenomenów muzycznych XXI wieku. 
Pojawił się w 2010 roku znikąd i od razu zyskał miliony fanów 
na całym świecie. Cały ubiegły rok spędził w trasie koncer-
towej , promując płytę , na której naprawdę jest kilka fajnych 
kawałków (choćby Versace On The Floor , That’s What I Like) 
i jeden bardzo fajny – Finesse. Swoją płytą nawiązuje do mu-
zyki z lat 80., ale robi to tak uroczo , lirycznie i romantycznie , 
że chce się tego grania słuchać i słuchać. l

„The Verdi Album” i Sonya Yoncheva

Sonya Yoncheva to artystka , której kariera należy obecnie do 
najdynamiczniej rozwijających się na scenie operowej świata. 
Rozpoczęło ją zdobycie w 2010 roku pierwszej nagrody na kon-
kursie Plácido Domingo. W 2013 roku artystka zadebiutowała 
na scenie słynnej Metropolitan Opera w roli Gildy w „Rigoletto” , 
uzyskując entuzjastyczne oceny publiczności i krytyków.
Yoncheva nie stroni od współpracy z przedstawicielami 
różnych gatunków muzycznych , śpiewała m.in. ze Stingiem , 
Placido Domingo , Elvisem Costello i Jonasem Kaufmanem. 
Kolejny album artystki dedykowany został najbardziej zna-
nym ariom Giuseppe Verdiego napisanych dla sopranu dra-
matycznego. Towarzyszy jej Orkiestra Radia Bawarskiego 
pod dyrekcją Massimo Zanettiego. l

Urbanator Days z „Beats & Pieces” 

Nadrzędną ideą płyty Urbanator Days „Beats & Pieces” jest 
fuzja jazzu z hip-hopem , elektroniką i wieloma kierunkami 
muzyki rytmicznej zwanej NuJazz lub UrbJazz. Na płycie 
znajdują się kompozycje międzynarodowej sławy skrzyp-
ka i saksofonisty Michała Urbaniaka nagrane z udziałem 
młodych i uznanych producentów , raperów , wykonawców 
i muzyków nowej generacji. W zaskakujących aranżacjach 
świetnie brzmią np. wokale Marka Pędziwiatra i Andy Ni-
nvalle , trąbka Michaela Patchesa Stewarta czy skrzypce 
i sax Michała Urbaniaka oraz kreacje innych zaproszonych 
gości , m. in. O. S. T. R. czy GrubSona. l

Warto posłuchać
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Smaki miłości
Ashley Warlick
Książka dostępna w księgarniach
Cena: 36 ,90 zł
Wydawnictwo Chilli Books

Pełna pasji opowieść o kobiecie , która 
nie bała się spełniać swych pragnień. 
Kalifornia 1934. Początkująca pisarka 
Mary Frances uwielbia męża , ale praw-
dziwą namiętność czuje do jego przy-
jaciela. Pierwsza wspólnie spędzona 
z Timem noc na zawsze odmieni losy 
całej trójki. Połączy ich niezwykły układ , 
w którym Mary znajdzie prawdziwe 
spełnienie , inspirację i wsparcie. Czy tyl-
ko przesycone skandalem życie może 
dać jej prawdziwe szczęście? Tocząca 
się w urokliwych pejzażach Kalifornii , 
południa Francji i szwajcarskich Alp 
powieść , powstała na kanwie biografii 
M.F.K. Fisher – słynnej amerykańskiej 
pisarki , której twórczość inspirował trój-
kąt: miłość , jedzenie i literatura. „Kiedy 
piszę o głodzie , tak naprawdę chodzi 
mi o pragnienie miłości , o ciepło , które 
tak uwielbiamy i którego tak łakniemy” 
– wyznała w autobiografii. l

Późny bohater
Thomas Kielinger
Książka dostępna w księgarniach
Cena: 44 ,90 zł
Wydawnictwo Bellona

Lubicie biografie wielkich ludzi? Jeżeli 
tak , to ta książka jest właśnie dla Was! 
Po ponad pół wieku od śmierci Chur-
chilla jego nowa biografia , autorstwa 
Thomasa Kielingera , wzmaga nieusta-
jącą fascynację tym niezwykłym czło-
wiekiem . Winston Churchill to jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych postaci 
historycznych. Gdy skończył 25 lat , miał 
już za sobą przeżycia wojenne na trzech 
kontynentach , zdążył napisać pięć ksią-
żek i zasiadał w brytyjskiej Izbie Gmin. 
Po sześćdziesiątce wydawał się jednak 
przegranym człowiekiem. Uważano , 
że jest zbyt staroświeckim politykiem , 
który nalega na zbrojenia i przygotowa-
nia do wojny. Ale potem , gdy wybuchła 
II wojna światowa , Churchill okazał się 
mężem opatrznościowym , potrafił sta-
wić skuteczny opór nazistowskim Niem-
com. W oczach społeczeństwa stał się 
wtedy bohaterem , l

Nieodnaleziona 
Remigiusz Mróz
Książka dostępna w księgarniach
Cena: 39 ,90
Wydawnictwo Filia

Pierwszy polski thriller psychologiczny 
na miarę największych światowych 
bestsellerów! Jej zaginięcie to dopiero 
początek… Gdybym oświadczył jej się 
chwilę wcześniej , nigdy by do tego nie 
doszło. Nie napadnięto by nas , ja nie tra-
fiłbym do szpitala , a ona nie zniknęłaby 
na zawsze z mojego życia. Dziesięć lat 
po zaginięciu narzeczonej , Damian 
Werner jest pewien , że nigdy więcej jej 
nie zobaczy. Pewnego dnia trafia jed-
nak niespodziewanie na ślad ukochanej 
– ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym 
z profili spotted , szukając dziewczyny. 
Werner jest gotów przyjąć , że to przy-
padkowe podobieństwo , spotter wgry-
wa jednak drugie zdjęcie. Zdjęcie , które 
zrobił jej sam Werner na kilka dni przed 
zaginięciem – i którego nikomu od tam-
tej pory nie pokazał. Kto szuka dziew-
czyny? I czy to naprawdę ona pojawiła 
się po dziesięciu latach? l

Zanim nadejdzie wiosna
Zima w pełni , dni wciąż krótsze od nocy , a my w oczekiwaniu na wiosnę… 

Już niedługo przyjdzie , ale ten czas trzeba jakoś przeczekać. Może z dobrą książką? 
Tylko jak znaleźć te dobre…? My polecamy trzy , a Wy oceńcie czy są dobre. 
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Koncertowy przewodnik

Trudno wybrać muzyczną gwiazdę numer jeden , 
tyle ich będzie. Duże oczekiwania związane są 
z występami Eda Sheerana , Metallici , Thirty Se-
cond To Mars , Depeche Mode , U2 , Iron Maiden , Pe-
arl Jam , Carlosa Santany , Bruno Marsa czy Goril-
laz. Oczywiście szczególnie bogato zapowiada się 
koncertowo lato.

Open’er wciąż numerem jeden
Co prawda większość festiwali nie ogłosiła jeszcze 
wszystkich swoich hedlainerów czyli największych 
gwiazd. Jednak już teraz nie brakuje wykonawców 
ze światowego topu. Na wciąż najważniejszy i naj-
większy festiwal , także w Europie , czyli Open’era , 
odbywającego się na lotnisku Gdynia-Kosakowo , za-
witają m.in. Depeche Mode , Massive Attack i David 
Byrne – lider legendarnego i kultowego zespołu Tal-
king Heads. Po raz pierwszy w Polsce zagrają nie-
zwykle popularny Gorillaz oraz jeden z najbardziej 
utytułowanych artystów naszych czasów Bruno 
Mars! Festiwal , który co roku odwiedza 50-60 tysię-
cy ludzi , rozpocznie się 4 lipca i potrwa do 7 lipca.

Z kolei na poprzedzającym gdyńską imprezę Oran-
ge Warsaw Festival , zaplanowanym na 1-2 czerwca 
na warszawskim Służewcu , zagra m.in. niezwykle 
popularna w naszym kraju Florence + The Machi-
ne oraz znakomity LCD Soundsystem. Trochę starsi 
fani dobrego gitarowego grania nie ominą zapewne 
tegorocznej edycji Tauron Life Festival Oświęcim 
(14-16 czerwca) , na którym pojawi się prawdziwy 
szaman gitary, czyli Carlos Santana. Z kolei na jed-
nodniowym Impact Festivalu , w krakowskiej Tau-
ron Arenie, 26 czerwca, zagrają Ozzy Osbourne oraz 
Bullet for My Valentine. 

Mega gwiazdy przyjadą także na Festiwal Le-
gend Rocka w amfiteatrze Doliny Charlotty – 20 
lipca wystąpi Bryan Ferry , a dzień później po raz 
pierwszy w Polsce Billy Idol. Jeśeli ktoś gustuje 
w bardziej alternatywnym i niszowym graniu, to 
z pewnością idealny będzie dla niego OFF Festival 
w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach (3-5 sierp-
nia). W tym roku zagrają tam m.in. psychodeliczny 
Grizzly Bear , grający ostre indie Clap Your Hands 
Say Yeah czy porównywany do Morisseya i Chrisa 
Isaaka – Marlon Williams. 

Ci , którzy zamiast festiwali gustują w pojedynczych 
koncertach w halach lub na stadionach też będą 
zadowoleni. Pod koniec lutego , 28 , w krakowskiej 

Tauron Arenie wystąpi zespół Toto. W kwietniu dla 
miłośników lekkiego grania pojawi się legendarne 
Kelly Familly , które zagra w halach w Gdańsku , Łodzi 
i Krakowie (6-8 kwietnia). Jeden z popularniejszych 
u nas zespołów Thirty Second To Mars zawita z kolei 
24 kwietnia do łódzkiej Atlas Areny. Jednak najwięk-
szym wydarzeniem kwietnia będzie koncert zespołu 
Metallica w krakowskiej Tauron Arenie , który zapla-
nowano na 28 kwietnia.

Hale i stadiony
Na warszawskim Torwarze 5 maja zagra Bryan 
Adams , a 12 maja wystąpi wokalista James Blunt , 
laureat wielu nagród muzycznych , w tym nominacji 
do Grammy. Do warszawskiego Klubu Proxima 18 
maja zawita uznana na całym świecie grupa The Je-
sus And Mary Chain. Z kolei 8 czerwca w Krakowie 
zagra Lenny Kravitz , a 13 czerwca na warszawskim 
Torwarze wystąpi popularny i  kontrowersyjny Ma-
rilyn Manson. W tym samym miejscu trzy dni później 
pojawi się mająca wielu fanów w naszym kraju grupa 
Queens of the Stone Age. Legenda rocka progresyw-
nego , jaką jest bez wątpienia King Crimson , wystąpi 
13 i 14 czerwca w poznańskiej Hali Ziemi , a 16 , 17 i 18 
czerwca w krakowskim ICE Congress Centre.

Z kolei 11 i 12 sierpnia jedne z ważniejszych te-
gorocznych koncertów jakimi będą występy Eda 
Sheerana na PGE Narodowym. Bilety na pierwszy 
z nich sprzedano w godzinę! Brytyjski wokalista 
z pogranicza rocka , popu i folka to obecnie świato-
wa megagwiazda. 

Koncertowy lipiec też zapowiada się wyśmienicie. 
Już trzeciego w krakowskiej Arenie zagra Pearl Jam , 
czyli ostatnia wielka działająca grupa grungu , sześć 
dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie legen-
darne Guns N’Roses , także na tym stadionie 21 lipca 
wystąpi grupa U2 , a 27 i 28 lipca ponownie w Kra-
kowie gwiazda metalu Iron Maiden. W sierpniu do 
naszego kraju zawita Roger Waters , który wystąpi 
trzeciego w Krakowie , a piątego w Gdańsku. Na wrze-
sień (23 i 24) zapowiedział się do Gdańska i Wrocła-
wia Radmus , a w październiku (26 i 27) w Poznaniu 
i Warszawie wystąpi Within Temptation. A 17 listopa-
da znów coś dla fanów mocnego i mrocznego grania, 
czyli grupa Nightwish w Krakowie.

Miłych muzycznych podróży. l

Krzysztof Karbowiak

Wiele wspaniałych gwiazd zawita w tym roku do Polski , dlatego postanowiliśmy 
przygotować mały przewodnik po największych i najciekawszych 

wydarzeniach muzycznych. Naprawdę jest w czym wybierać. 

Foto: Fotolia
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Perfekcjonistki, profesjonalistki, robiące karierę, odważ-
ne, ale też trochę zakręcone. Kwestionujące wzorce 
poprzednich pokoleń. Poszukujące i sprawdzające. Ja-
kie jesteśmy naprawdę? My, wykształcone trzydziesto- 
czterdziestolatki z Łódzkiego.

W całym województwie jest 1 301 014 kobiet. O 116 705 
więcej niż mężczyzn. Mamy przewagę we wszystkich 
rocznikach. Co piąta dorosła kobieta może pochwalić się 
wykształceniem wyższym.

Samodzielne
Studia, praca, realizowanie ambicji zawodowych. Co-
raz rzadziej stajemy na ślubnym kobiercu. Według 
danych statystycznych z pierwszej połowy 2017 roku, 
urzędnicy i księża udzielili w naszym regionie 4 004 
ślubów. W analogicznym okresie rok wcześniej o 363 
więcej. Zdaniem demografów to efekt spadku liczby 
mieszkańców w wieku od 25 do 35 lat i większej licz-
by osób żyjących ze sobą w związkach nieformalnych, 
które nie są już powszechnie potępiane. Według badań 

socjologicznych, w konkubinacie żyje obecnie ponad 
30 tysięcy par, a demografowie przewidują, że będzie 
ich przybywało. – Jestem w szczęśliwym związku od 
ponad sześciu lat i nie planujemy ślubu – mówi 38-let-
nia Klara, nauczycielka języka angielskiego. – Akcep-
tujemy się takimi, jacy jesteśmy, chcemy, żeby każde 
z nas rozwijało się, czuło dobrze. Jest wzajemne za-
ufanie i zaangażowanie we wspólne życie, czujemy się 
nawzajem za siebie odpowiedzialni, więc ślub nie jest 
nam do niczego potrzebny. Wystarczy rozejrzeć się do-
okoła: papier nie gwarantuje, że związek przetrwa.

Odważne
Rozwodzimy się częściej niż kiedyś. W 2016 roku (dane 
za 2017 r. są dopiero opracowywane) sądy w woj. łódz-
kim doliczyły się 115 separacji i niemal 4100 rozwo-
dów. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba se-
paracji wzrosła o 9,5 proc., natomiast rozwodów o 7,4 
proc. Dlaczego tak się dzieje? Z ankiet psychologów 
wynika, że 30 procent łódzkich małżeństw rozbija 
niewierność, 16 na 100 rozstających się par rozdziela 

Jakie jesteśmy naprawdę?
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alkohol. Co dwudziesta decyduje się na to z powodu 
PIT lub świadczeń rodzinnych. Co czwarte małżeń-
stwo rozpada się ze względu na niezgodność charak-
terów – wtedy zazwyczaj pozwy składają kobiety. Naj-
częściej mają od 30 do 40 lat i wykształcenie wyższe. 

Czy to znaczy, że jest z nami źle, bo nie potrafimy stwo-
rzyć stabilnej rodziny? A może wręcz przeciwnie: wresz-
cie nauczyłyśmy się mówić „do widzenia” w związkach, 
które nie dają szansy na spełnioną miłość.

Psycholodzy fakt ten tłumaczą w następujący sposób: 
upada tradycyjny model rodziny, który trzymał kobietę 
przy mężczyźnie. Ona miała prowadzić dom i wychowy-
wać dzieci, on zarabiał. Teraz to się zmienia.

Dowartościowane
Po pierwsze, większość dorosłych kobiet pracuje. Pa-
nie coraz lepiej zarabiają, zajmują wysokie stanowi-
ska, z powodzeniem prowadzą własne firmy, a to ro-
dzi poczucie większej niezależności. Po drugie, coraz 
więcej łodzianek uważa, że obrączka na palcu to za 
mało, liczy się także jakość wspólnego życia. Jeśli jest 
źle, rozstajemy się.

Ania (45 lat), ekonomistka, rozwiodła się w grudniu 
ubiegłego roku. Należy do rosnącej grupy kobiet, któ-
re piszą pozew, bo: mąż nie dotrzymuje im kroku, jest 
typowym Piotrusiem Panem. Nie chcą tkwić w nieuda-
nym związku.  – Maciej, mój mąż, dyrektor sprzedaży 

w firmie komputerowej, wymagał ciągłego wsparcia, 
adoracji, zachwytów. I tak było przez 20 lat. Gdy dzieci 
dorosły i mogłam pozwolić sobie na założenie własnej 
firmy, nabrałam pewności siebie i nie chcę dłużej żyć 
życiem męża. W gruncie rzeczy od kilku lat nie byliśmy 
razem. Jedynie dryfowaliśmy obok siebie.

Twierdzi, że na rozwód zdecydowała się w samą 
porę. – Dopóki jestem w miarę młoda, mam szansę na 
ułożenie sobie życia z kimś innym. Za dziesięć lat mo-
głoby się nie udać – dodaje.

Niezależne
Według badań socjologicznych, w Łodzi żyje już ponad 
75 tysięcy singli. Większość stanowią kobiety. Jak przy-
znają we własnym gronie, dzielą się na dwie grupy. Jed-
ne chcą być w stanie wolnym i samotność im nie prze-
szkadza. Lubią zabawę, randki. Chcą korzystać z życia. 
Druga grupa, która – co ciekawe – według psychotera-
peutów rodzin topnieje w oczach, to panie pragnące jak 
najszybciej znaleźć swoją drugą połowę.

Psycholodzy zauważyli, że jeśli ktoś żyje sam po-
wyżej sześciu lat, to jest mu trudniej wpuścić kogoś 
na swój teren. Przyzwyczajamy się do swobody i po-
tem ciężko zaakceptować drugą osobę pod jednym 
dachem. Co z dziećmi? Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, w 2017 roku w Łodzi urodziło 
się 14 500 tys. dzieci, czyli o prawie 2 000 więcej niż 
w 2016 r. W ubiegłym roku w województwie łódzkim 
na świat przyszło 688 bliźniąt i 12 trojaczków. Wśród 
pań, które urodziły trojaczki, jedna została od razu 
mamą trzech dziewczynek, w pozostałych przypad-
kach było to dwóch chłopców i dziewczynka.

Demografowie są przekonani, że wbrew obiego-
wym opiniom rosnąca liczba noworodków w woje-
wództwie łódzkim nie jest  jedynie zasługą programu 
„500 plus”. Czynników wpływających na zwiększoną 
liczbę urodzeń jest kilka: poprawa sytuacji na rynku 
pracy, przepisy, ułatwiające łączenie macierzyństwa 
z karierą zawodową.  Dochodzi też duża liczba osób 
w wieku ponad 30 lat, które nie mogą już odkładać na 
później decyzji o rodzicielstwie. Przeciętna łodzian-
ka debiutuje w roli mamy w wieku 30 lat, o sześć lat 
później niż dekadę temu. Coraz więcej z nas decydu-
je się na pierwsze dziecko dopiero po 40. urodzinach. 
– To jeden z wyznaczników współczesnych czasów – uwa-
ża Małgorzata Lesińska-Sawicka, autorka książki „Późne 
macierzyństwo. Studium socjomedyczne”. – Jesteśmy co-
raz bardziej aktywne i przez to zdrowsze. To rodzi nasta-
wienie: mogę urodzić zdrowe dziecko również za kilka 
lat. Medycyna rozwija się dynamicznie, mamy nowocze-
sne metody diagnozowania i leczenia wad płodu. To kolej-
ny uspokajający argument: nie muszę się spieszyć. Wiele 
kobiet świadomie odkłada macierzyństwo na później-
sze fazy swego życia, ale też spora grupa nie może mieć 
dziecka wcześniej, bo leczy się z powodu niepłodności. 
W województwie łódzkim dzieci przychodzą na świat 
najczęściej we wtorki, środy i czwartki. Najspokojniej na 
porodówkach jest w niedziele. l

Magda Maciejczyk
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LIFE IN. Łódzkie. Skąd pomysł na założenie studia car 
detailingu i samochodowego spa?
Krzysztof Koszek: Jak to zwykle bywa z konieczności. 
Prowadziłem z bratem firmę transportową, mieliśmy 
kilkadziesiąt aut dostawczych. Kontrahenci życzyli so-
bie, byśmy każdego dnia przyjeżdżali czystym samo-
chodem, co w okresie jesienno-zimowym jest nie lada 
wyzwaniem. Poranne mycie całej floty było poważnym 
wyzwaniem finansowym, a w firmie transportowej albo 
trzymasz koszty twardą ręką, albo cię one zjadają. Samo-
chody od zawsze były wielką pasją zarówno moją, jak 
i brata, więc postanowiliśmy tą naszą „miłość” przenieść 
na samochody służbowe. Zaczęliśmy szukać powłok, 
które zapewniłyby nam utrzymanie floty, przy niższych 
nakładach na mycie. Pierwsze były powłoki kwarcowe, 

potem polimerowe, aż w końcu trafiliśmy na powłoki ce-
ramiczne. I to był strzał w dziesiątkę! Wystarczyło, opłu-
kać auto wodą z karchera i było czyste. Zaczęliśmy więc 
zgłębiać temat i testować rynek powłok ceramicznych. 
Gdy pewnego razu pojechaliśmy na specjalistyczne szko-
lenie, okazało się, że na ten temat wiemy więcej niż pro-
wadzący. Dotarło do nas, że możemy zaoferować podob-
ne usługi ludziom, którzy tak jak my, kochają samochody. 
Firmę transportową wygasiliśmy i otworzyliśmy swoje 
studia car detailingu – ja w Łodzi, brat w Bydgoszczy.

Łowcy Blasku, bo tak nazywa się firma, faktycznie dba-
ją o to, by auto błyszczało zarówno w środku, jak i na 
zewnątrz. Proszę wyjaśnić samo pojęcie car detailingu.
To przede wszystkim świadomość, jak dbać o samochód. 
A żeby świadomie dbać o samochód trzeba mieć odpo-
wiednią wiedzę, umiejętności i oczywiście środki. Car 
detailing to wieloetapowy, żmudny proces czyszczenia 
i renowacji samochodu zarówno wewnątrz jak i na ze-
wnątrz, a wszystko po to, by jego wygląd był pełen blasku. 
Dzisiaj dla wielu ludzi datailing staje się czymś ważnym, 
ponieważ samochód staje się naszą wizytówką, szczegól-
nie dla ludzi związanych z biznesem. To też superusługa 
dla osób, które kochają po prostu dbać o samochody. 

No właśnie, a czy my Polacy, dbamy o samochody?
Kompletnie nie mamy pojęcia jak to robić. Dlatego tak 
ważne jest budowanie świadomości, że dbanie o auto 
może się opłacać. Najważniejsza jest wiedza, o tym jak to 
robić, bardzo dobre produkty i zaangażowanie. Trzeba 
wiedzieć, że jak pojedziemy na myjnię szczotkową, czy 
oddamy na myjnię ręczną, gdzie w pół godziny przy uży-
ciu jednego wiadra zimnej wody i brudnej gąbki, czyści 
się auto, to ono nie tylko nie będzie czyste, ale będzie też 
miało porysowany lakier. Nowe auto po kilku takich my-
ciach będzie wyglądało okropnie, a przecież nie o to cho-
dzi! Cieszymy się jak coś jest nowe i chcemy zachować 
ten stan jak najdłużej. Przed laty, jak mężczyzna szedł 
do garażu, czy ogródka, to potrafił cały dzień spędzić 
na pucowaniu auta. Teraz takie usługi my oferujemy. 
Na początku zawsze skupiamy się na oczekiwaniach 
klienta, jego potrzebach. Jeśli zadbać mamy o środek, to 
potrzebujemy minimum kilku godzin, by go odkurzyć, 
wyczyścić plastiki, odpowiednio je zabezpieczyć. Zabez-
pieczamy też tapicerkę. A do mycia używamy specjal-
nych rękawic z wełny merynosa, których konstrukcja 

O tym, że warto dbać o auto w sposób świadomy, powłokach ceramicznych 

i technikach pielęgnacji z użyciem rękawic z wełny merynosa rozmawiamy 

z Krzysztofem Koszkiem, właścicielem firmy Łowcy Blasku, studio detailingu & car spa.

Auto na błysk
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chroni lakier przed zarysowaniami. Do pielęgnacji aut, 
jak na dobre spa przystało, używamy tylko wyselekcjo-
nowanych kosmetyków, których nie kupimy na półce 
w markecie. Wyobraź sobie, że małe opakowanie wosku 
kosztuje nawet kilka tysięcy złotych.

Ale nie tylko samochodowym spa się zajmujecie. Kła-
dziecie także powłoki ceramiczne, od których przecież 
wszystko się zaczęło. 
Oczywiście, specjalizujemy się w nakładaniu powłok ce-
ramicznych, ale zajmujemy się jeszcze regeneracją skór, 
foliami ochronnymi, samoregenerującymi. To takie trzy 
nasze filary. Powłoka ceramiczna świetnie podbija wy-
gląd lakieru. Proszę wyobraź sobie, że kupujesz samo-
chód w salonie, jesteś zachwycona tym jak wygląda. Po 
nałożeniu powłoki auto wygląda jeszcze lepiej, powłoka 
daje świetny efekt wizualny, auto wygląda soczyście, ale 
nie tylko, daje także ochronę przed silną chemią, powo-
duje, że auto lepiej się domywa i pielęgnuje. Powłoka chro-
ni również przed utlenianiem lakieru, po dwóch, trzech 
latach, ten lakier dalej ma szansę wyglądać fajniej, dużo 
lepiej niż taki, który nie został zabezpieczony powłoką.

Co Was wyróżnia?
Jako nieliczni w Polsce, a w Łodzi chyba jako jedyni, 
nakładamy powłoki ceramiczne metodą natryskową. 
Powłoka położona jest wszędzie (w każdym zakamar-
ku) i równomiernie (100% powłoki na aucie). My naszą 
metodę i całe know how opracowywaliśmy przez lata!

Jak kształtują się ceny pokrycia powłoką ceramiczną.
Najprostsze usługi związane z powłoką ceramiczną 
będą zaczynały się od 1000 zł netto, jeśli coś musimy 
zrobić z lakierem – dokonać korekty, odświeżyć, to 
wtedy te koszty oczywiście wzrosną. Dla kompletnych 
freaków motoryzacji, mamy specjalne pakiety, gdzie 
można wydać nawet kilkadziesiąt tysięcy na zabezpie-
czenie swojego samochodu, natomiast najpopularniej-
sze są pakiety za 3-4 tys. zł, gdy decydujemy się na coś 
lepszego, co starcza na dłużej.

Filia w Łodzi
ul. Kilińskiego 207
93-106 Łódź 
+48 504 810 216 
biuro@lowcyblasku.pl
www.lowcyblasku.pl

A samoregenerujące folie ochronne.
Stają się coraz bardziej popularne. To jedyny sposób, 
aby zabezpieczyć auto w sposób permanentny przed 
odpryskami kamieni na autostradzie, czy przed lekkimi 
otarciami chociażby na parkingach przy supermarke-
tach. Jeśli nie dochodzi do większej ingerencji, ta folia 
się regeneruje, a po jej usunięciu mamy auto bez żad-
nych rys, lakier wygląda idealnie. 

A gdy mam już niestety auto z widocznym mikro-
rysami, to ile czasu zajmie Wam doprowadzenie go 
do perfekcji?
Zajmujemy się pełną regeneracją lakieru, łącznie z ma-
towieniem rys, a to już jest trochę wyższa szkoła jazdy. 
Najpierw jednak przeprowadzamy oględziny auta, bo 
musimy wiedzieć, czy w ogóle sprostamy zadaniu. Peł-
ny proces regeneracji lakieru trwa od trzech do czterech 
dni roboczych, po których zalecamy klientowi jeszcze 
minimum – wywoskowanie auta, żeby lakier był bar-
dziej śliski, dzięki czemu brud nie będzie się imał. Za-
wsze polecamy też pokrycie auta powłoką ceramiczną. 

Pierwsze wrażenia właściciela po skorzystaniu z Wa-
szych usług.
Z reguły efekt WOW. Ludzie, którzy nosili się na przy-
kład z zamiarem sprzedaży samochodu, decydując się 
na przygotowanie z nami auta, często widząc swój sa-
mochód, mówią, że rezygnują ze sprzedaży, bo tak do-
brze wygląda, że mogą nim jeszcze pojeździć. l

Rozmawiała: Beata Sakowska



W rodzinie Volkswagena tiguan allspace jest nie tylko 
większy od klasycznego tiguana. Pod względem wyposa-
żenia znacznie bliżej mu do touarega, jednak jest od niego 
mniejszy, przez co łatwiejszy do prowadzenia. Pan ideał? 
Tak, jeśli jesteś „gadżeciarą”, potrzebujesz auta o możli-
wościach minivana, a terenówki są dla ciebie za wielkie.

Na parkingu
Patrząc z zewnątrz na nadwozie, poznamy go po dłuż-
szych tylnych drzwiach oraz większym niż w kla-
sycznej wersji modelu – bocznym oknie. Allspace jest 
dłuższy o 21 centymetrów od normalnego tiguana i ma 
trochę większy rozstaw osi, a siedzenia w drugim rzę-
dzie można przesuwać o 18 centymetrów. Na linijce nie 
wygląda to na dużo, ale w kabinie naprawdę jest o nie-
bo przestronniej. Szczególnie ucieszy to podróżujących 
z tyłu, którzy dostaną znacznie więcej miejsca na nogi. 
Ale tym razem to sprawa drugoplanowa. Najważniej-
szą cechą tiguana XXL jest możliwość zamontowania 
siedmiu foteli. Zamienić minivana na nieco mniejszego 
SUV-a? Dla mnie bomba. Od razu uprzedzam jednak, że 
w trzecim rzędzie najlepiej będą czuli się pasażerowie 
mierzący nie więcej niż 160 centymetrów.

Za kierownicą
Co z bagażami? Po złożeniu oparć siedzeń mamy prze-
strzeń bagażową o głębokości sięgającej prawie dwóch 
metrów i objętości 1920 litrów – więcej miejsca na ba-
gaże niż w niejednym kombi. Niezłożony rower zmie-
ści się bez problemów. Kolejny ukłon w stronę kobiet: 
wystarczy tylko wykonać odpowiedni ruch stopą, aby 
otworzyć pokrywę bagażnika, która potrafi też auto-
matycznie się zamykać (funkcja Easy Open/Easy Close, 
seryjnie w wersji z wyposażeniem Highline). Na grupie 
2500 kobiet TSN OBOP sprawdził, że fascynację swoim 

nowym samochodem pielęgnujemy przez około 14 mie-
sięcy. Przyznałyśmy się też, że pierwszym sygnałem 
przemijającej miłości jest chwila, gdy pozwalamy usiąść 
na miejscu kierowcy swojemu partnerowi.

Z allspace nie radzę tego robić. Niejeden facet mógłby 
chcieć go przejąć na zawsze. W tym samochodzie każdy 
będzie czuł się dobrze. Wygodnie, swojsko, komfortowo. 
Kokpit jest czytelny i funkcjonalny. Może mieć zestaw 
cyfrowych wskaźników oraz nawigację sterowaną gło-
sem i zawartość smartfona na cyfrowym ekranie. Na-
prawdę jest czym się „bawić”.

Czas włączyć silnik
O wrażeniach z jazdy można opowiadać godzinami. 
Zwłaszcza po przetestowaniu systemów wspierających 
kierowcę. Tiguan allspace jest wyposażony dużo lepiej 
niż klasyczna wersja modelu. Na przykład może mieć na 
pokładzie system Emergency Assist, który po wykryciu, 
że kierowca zasnął lub zasłabł przejmuje kontrolę nad 
samochodem, włącza światła awaryjne i bezpiecznie 
automatycznie zatrzymuje auto. Albo używając smart-
fona można włączyć ogrzewanie postojowe, aby po zej-
ściu ze stoku móc wsiąść do ogrzanej kabiny.

Pod maską
Mniejszy SUV ze sportowym zacięciem? Czemu nie! Naj-
mocniejszy silnik dostępny w tym modelu ma moc 240 
KM. W sumie tiguan allspace jest dostępny z sześcioma 
jednostkami silnikowymi, do wyboru mamy: trzy tur-
bodoładowane „benzyniaki” o mocy 150 KM, 180 KM 
i 220 KM i trzy turbodiesle (TDI) dające 150 KM, 190 KM 
i 240 KM pod maską. Dla ekolożek i lubiących pokazać 
pazury na drodze. Zresztą przekonajcie się same. l

Magda Maciejczyk 

Wygodnie, swojsko, komfortowo

Wolisz nie zwracać na siebie uwagi, ale jednocześnie nie lubisz nijakich 
samochodów. Oto tiguan allspace. Do miasta, ale potrafiący jeździć po 
mniej dostępnych terenach. Dla żądnych przygód singielek i dużej rodziny.

Zdjęcia: materiały prasowe VW
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Jak sprawdził Instytut SA-
MAR, w 2017 r. w pierwszej 
dziesiątce najlepiej sprzeda-
jących się w Polsce samocho-
dów osobowych były kolejno: 
skoda fabia, skoda octavia, 
opel astra, volkswagen golf, 
toyota yaris, ford focus, to-
yota auris, renault clio, dacia 
duster, skoda rapid. Chętnie 
wybierały je również Polki, 
które pod względem kupowa-
nia nowych aut są już prawie 
na równi z koleżankami bo-
gatszej części Europy. Według 
Center Automovite Research 
Uniwersytetu w Duisburgu, 43 procent samochodów oso-
bowych wyjeżdżających z salonów w Niemczech, Francji, 
Szwajcarii, Belgii, Włoch trafia w ręce płci pięknej. Łódz-
cy dilerzy twierdzą, że kobiety nie tylko coraz chętniej 
kupują nowe samochody, ale też są bardzo świadomymi 
klientkami. Dawno upadł już stereotyp, że liczy się dla 
nas jedynie wygląd i kolor. Jak wynika z raportu „Kom-
fort jazdy”,  zaledwie co ósma badana przyznaje, że waż-
nym kryterium wyboru jest kolor samochodu. Znacz-
nie ważniejsze są: praktyczność użytkowania, wygoda, 
bezpieczeństwo, cena. Ponadto istotna dla kobiet jest 
wielkość bagażnika oraz ekonomiczne zużycie paliwa, 
a także użyteczne funkcje, np. klimatyzacja, tempomat 
i system zabezpieczający przed niezamierzoną zmianą 
pasa ruchu, system utrzymujący bezpieczną odległość 
przed samochodem z przodu, czy kamery cofania. Rza-
dziej niż panowie bierzemy pod uwagę techniczne pa-
rametry samochodu. Na moc i ekonomię silnika zwraca 
uwagę co trzecia kobieta oraz co drugi mężczyzna.

Wybierane modele
Jakie modele w łódzkich salonach najchętniej wybie-
rają mieszkanki naszego województwa?

– W ubiegłym roku najlepiej sprzedające się w na-
szym salonie modele mazda CX3 i mazda CX5 cieszy-
ły się również ogromnym powodzeniem wśród pań 
– mówi Jacek Błaszczyk, doradca ds. sprzedaży w Mat-
suoka Motor Łódź. – Popularność zawdzięczają one 
między innymi oryginalnej sylwetce i bogatemu wypo-
sażeniu w liczne systemy bezpieczeństwa. Mazda CX3 
jest lubiana również za to, że świetnie sprawdza się, gdy 
trzeba podróżować po zatłoczonych ulicach. W crosso-

Czym jeżdżą łodzianki
W ubiegłym roku w Polsce dilerzy sprzedali 483,2 tys. nowych samochodów 

osobowych. Co trzeci trafił w ręce kobiety. I wbrew pozorom wcale nie było to 
małe miejskie auto. Polki, w tym także łodzianki, najczęściej wybierają crossovery.

verach nie tylko czujemy 
się bezpieczniej. –Nissany 
qashqai, juke, które w sa-
lonach naszej marki wy-
grały w ubiegłorocznym 
rankingu popularności, 
były równie chętnie ku-
powane przez kobiety, jak 
i mężczyzn – przyznaje 
Dorota Pajączkowska, PR 
menedżer Nissan Sales 
Central & Eastern Europe. 
– Są idealne dla rodziny, 
do miasta i na dalekie wy-
cieczki. Panie lubią je za 
wygodną, wysoką pozy-

cję za kierownicą, doskonałą widoczność, bezstresową 
jazdę po dziurawych polskich drogach. No i za to, że do 
ich bagażników zmieszczą się walizki na całe wakacje. 
Równie chętnie wybierały je aktywne singielki, jak i po-
siadaczki co najmniej czteroosobowej rodziny. 

Za niewielkie pieniądze
Szukasz wygodnego samochodu za niewielkie pienią-
dze? U autoryzowanego dealera Fiata i Nissana ubiegło-
rocznym hitem był fiat tipo. Samochód, na który cię stać. 
– Już w najtańszej wersji tipo, wycenionej na 43 900 zł, 
mamy silnik 1,4 o mocy 95 KM, klimatyzację, radio i elek-
trycznie regulowane szyby – wylicza Marcin Pierzchal-
ski z Bilex Łódź, autoryzowanego dealera Fiata i Nissana. 
Dostępny jako czterodrzwiowy sedan, pięciodrzwiowy 
hatchback oraz kombi station wagon. Tipo jest najtań-
szym tej klasy samochodem na rynku.

Na kolejnych miejsca w łódzkim rankingu popular-
ności modeli z logo Fiata uplasowały się panda oraz 
„pięćsetki” w crossoverowej wersji 500X oraz wydłu-
żonej 500 L. W salonach Volkswagena łodzianie najczę-
ściej kupowali golfa, passata,  tiguana,  golfa sportsvan 
i polo. Najczęściej wybierali je w kolorze: białym, grafi-
towym i szarym. Dilerzy Toyoty mieli największy popyt 
na yarisy , hybrydowe CH-R, aurisy i corolle, które dziś 
można kupić nawet za 57 900 zł. Szukasz właśnie samo-
chodu dla siebie? Teraz wszystkie bez wyjątku łódzkie 
salony kuszą promocjami i prześcigają się w obniżkach 
cen. Nawet marki premium. Przy odrobinie szczęścia 
można kupić auto nawet do 20 proc. taniej. l 

Magda Maciejczyk
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LIFE IN. Łódzkie: Da się zbadać zawartość wina w winie? 
Pytam, bo już niebawem Bionanopark może stać się, 
jednym z kilku w Europie, certyfikowanym centrum 
badającym jakość wina.
Marek Cieślak: Powiem więcej – my już to badamy. 
Mamy u siebie laboratorium zajmujące się badaniem au-
tentykacji żywności. Znaleźliśmy dużą lukę na rynku, 
która polega na tym, że nie ma w Polsce i w tej części Eu-
ropy instytucji, badającej jakość wina. Biznes winiarski, 
ma dziś sporą wartość i dynamicznie się rozwija. Wy-
korzystaliśmy okazję i rozpoczęliśmy proces uzyskania 
certyfikatu, który umożliwi takie badania.

Czyli co dokładnie będziecie badać?
No właśnie zawartość wina w winie. A tak na poważ-
nie, to kraj pochodzenia, zawartość dodatków takich jak 
cukier, woda, kwasy organiczne, poziom siarczynów, to 
czy składniki podawane przez producenta odpowiadają 
rzeczywistości i wiele innych cech wina.

Na takich badaniu da się zarobić?
Polscy importerzy win, robią dziś badania w laborato-
riach włoskich i francuskich. Mówię o firmach sprzeda-
jących wino do polskich sklepów, ale również o dużych 
sieciach handlowych, które mają w swoich sklepach pół-
ki z winem. Robią badania, bo czują się odpowiedzialne 
za to, co później trafia na nasze stoły i zobowiązują ich do 
tego przepisy. Za takie badania słono się płaci. My, ze swo-
imi cenami, bylibyśmy bardzo konkurencyjni na rynku.

Jesteśmy w Bionanoparku – miejscu, gdzie na wiedzy, 
nauce i badaniach próbuje się zarabiać. Panie Prezesie 
da się skomercjalizować wiedzę?
Nigdy nie zakładaliśmy, że podstawowym celem Biona-
noparku będzie komercjalizacja badań. Zarabianie to 
ważny element naszej działalności, ale nie jedyny. Część 
realizowanych badań z założenia ma służyć rozwojowi 
nauki i na efektach takich badań trudno jest wypraco-
wać zyski. Inna część to badania, których wyniki są póź-
niej wdrażane w przemyśle. Na nich oczywiście zarabia-
my. A zatem odpowiadając na pytanie powiem, że wiedzę 
da się skomercjalizować, a na nauce zarobić, ale trzeba 
zachować w tym rozsądek i równowagę. Mamy określo-
ny poziom komercjalizacji naszych badań i wynosi on 30 
procent. Jeżeli uda się go zwiększyć, to nie będziemy na-
rzekać, ale nie możemy tego robić na siłę.

W Polsce działa kilkanaście technoparków. Czym różni 
się Bionanopark od innych tego typu placówek?

Postawiliśmy na bio- i nanotechnologie i gros prowa-
dzonych u nas badań dotyczy właśnie tych dziedzin. To 
odróżnia nas od innych. Ale trzeba pamiętać, że badania 
to tylko jeden z filarów Bionanoparku. Poza tym mamy 
Inkubator, czyli miejsce, w którym młode łódzkie fir-
my mogą zacząć swoją poważną działalność biznesową. 
Chcielibyśmy, aby profil tych firm też był związany z bio- 
i nanotechnologiami, ale nie tylko. Do tego trzeba także 
dołożyć tereny inwestycyjne, którymi dysponujemy.

Który z tych trzech filarów jest najważniejszy?
Nie należy różnicować tego w ten sposób. Inkubator, to 
najstarsza część Bionanoparku. Większość z ponad 140 
firm, które tutaj zaczynały, ma się dziś całkiem nieźle 
i radzi sobie w przestrzeni gospodarczej. Obecnie działa 
u nas prawie 40 firm. Dominują reprezentanci branży 
IT, która akurat przeżywa dynamiczny rozwój. Na tym 
konkurencyjnym rynku, nasze firmy naprawdę radzą 
sobie doskonale. Dodam, że wszystkie korzystają ze szko-
leń, porad i innych inicjowanych przez nas działalności. 
Z kolei centrum badawcze to siedem laboratoriów wypo-
sażonych w nowoczesny, skomplikowany i cenny sprzęt, 
który wymaga wykształconej kadry.

Macie w Bionanoparku własny zespół naukowców?
Oczywiście, inaczej trudno byłoby prowadzić labora-
toria i robić w nich badania. Mamy 3 profesorów, któ-
rzy są liderami naukowymi i nadają kierunek całemu 
przedsięwzięciu. Jest też prawie 50 pracowników labo-
ratorium, z czego 25 to doktorzy. Pozostali to przyszli 
doktoranci i pracownicy techniczni.

Ile terenów możecie przeznaczyć pod ewentualne 
inwestycje?
Mamy prawie pięć hektarów w Bionanoparku. Ten teren 
czeka na poważnych inwestorów. Mogą się tutaj lokować 
firmy, które spełnią określone warunki. Zależy nam na 
tym, aby korzystały z pracy naszych laboratoriów i zle-
cały nam przeprowadzenie określonych badań, a ich 
efekty wdrażały w swojej działalności.

Udziały w Bionanoparku ma Politechnika Łódzka. Czy 
Bionanopark, to główny łódzki ośrodek badawczy dla 
naukowców łódzkich uczelni?
W zakresie bio- i nanotechnologii zdecydowanie tak. 
Uczelnie mogą tutaj skorzystać z lepszego i nowszego 
sprzętu niż ten, którym dysponują w swoich laboratoriach. 
Z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim i Uni-
wersytetem Medycznym realizujemy wiele projektów 

Na nauce można zarobić
O komercjalizacji wiedzy i badań, o przewadze Bionanoparku nad innymi 

tego typu placówkami, a także o aktywności samorządowca i menedżera 
rozmawiamy z Markiem Cieślakiem, prezesem łódzkiego Bionanoparku.
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badawczych, finansowanych ze środków, które udało się 
nam wspólnie pozyskać.

Nauka, bio- i nanotechnologie, laboratoria i biznes! Do 
nauki i badań zawsze trzeba dokładać – znawcy tematu 
mówią, że to taka studnia bez dna. Rozumiem, że biz-
nes jest właśnie po to, żeby było z czego dokładać?
W pewnym sensie ma Pan rację, ale problem jest bardziej 
skomplikowany. Dziś przemysł nie składa u nas tylu za-
mówień, ile byśmy oczekiwali. Dzieje się tak, choć zachęt 
finansowych jest co niemiara. Wydaje mi się, że już wkrót-
ce ogromna konkurencja na rynku wymusi na biznesie, 
by był bardziej innowacyjny i kreatywny, a tym samym 
inwestował więcej środków w badania. To i coraz szerszy 
dostęp do pieniędzy przeznaczonych na rozwój firm, z któ-
rych zresztą przedsiębiorcy już korzystają, spowoduje, 
że nasze laboratoria będą miały znacznie więcej zleceń. 

Poza tym chcemy łączyć nasz potencjał badawczy z moż-
liwościami łódzkich uczelni i potrzebami biznesu. Je-
stem pewien, że zarówno uczelniom jaki i biznesowi 
jest i będzie potrzebna taka instytucja, jak Bionanopark 
–  ktoś, kto połączy potrzeby jednych z możliwościami 
drugich. To jest właśnie nasza rola. Na dziś i na najbliż-
szą przyszłość.

Budowa całego kompleksu Bionanoparku kosztowała 
178 mln zł. Nie lepiej było zainwestować te pieniądze 
w budownictwo tanich mieszkań komunalnych, czy 
naprawę dróg w Łodzi albo w regionie?
Zarówno Łódź jak i województwo muszą wspierać przed-
siębiorczość. To wsparcie w jednym przypadku polega 
na wybudowaniu dróg dojazdowych czy uzbrojeniu te-
renów inwestycyjnych, a w innym na sfinansowaniu 
działalności takiej placówki, jak Bionanopark. Inwestor 
dzisiaj, oprócz dobrze zlokalizowanej działki, z dobrym 
dojazdem, potrzebuje także wykształconej kadry i kon-
taktów z uczelniami wyższymi. Często ważna dla niego 
jest pomoc w określonych badaniach, choćby branża far-
maceutyczna, która rozwija się u nas bardzo dynamicz-
nie. Z kilkoma producentami mamy podpisane umowy 
i robimy dla nich szereg badań. Gdyby nie Bionanopark 
i możliwości naszych laboratoriów, zlecaliby je innym 
centrom badawczym i kto wie, czy swojej produkcji nie 
przenieśliby w inne miejsca.

W latach 90. poprzedniego stulecia wicewojewoda sie-
radzki, później wiceprezes MPK, następnie prezes ŁSSE. 
Przez kolejne pięć lat wiceprezydent Łodzi i znowu 
powrót do biznesu na stanowisko prezesa Bionanopar-
ku. Polityka i biznes mocno przenikają się w Pana życiu 
zawodowym. Co sprawia Panu więcej satysfakcji?
A jak Pan myśli, dlaczego dzisiaj tutaj jestem? Każda 
moja aktywność w administracji publicznej wiązała 
się ze sprawami gospodarczymi. Będąc wicewojewo-
dą nadzorowałem transformację gospodarki w ryn-
kową. Tak samo w łódzkim magistracie – pięć lat mo-
jej aktywności na stanowisku wiceprezydenta Łodzi, 
to bezpośredni nadzór nad sprawami gospodarczymi 
i współpraca z inwestorami. To wolę i to lubię. Nigdy 
nie sprawiała mi satysfakcji polityka, polegająca na 
ciągłym kotłowaniu się z opozycją, budowaniu albo 
rozwalaniu koterii politycznych i partyjnych.

Łódź się zmienia, dostrzegają to nawet najwięksi mal-
kontenci. Nie szkoda Panu, że zmienia się bez Pana?
Nie, bo ja wciąż jestem w Łodzi i korzystam z tych 
zmian. Poza tym w kilku z nich mam swój całkiem 
pokaźny udział.

Odszedł Pan już na stałe z polityki do biznesu, czy 
jednak „ciągnie wilka do lasu” i niebawem zobaczymy 
Pana znów w polityce?
Teraz jestem tutaj i nigdzie się nie wybieram. A co bę-
dzie kiedyś? Na pewno będę bardziej dojrzałym czło-
wiekiem (śmiech). l

Rozmawiał: Robert Sakowski
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LIFE IN. Łódzkie: Ceramika Paradyż to firma rodzinna. 
Co to oznacza dla Pani? 
Anna Tępińska-Marcinek: Rodzinna firma to coś więcej 
niż klasyczny etat. Dla mnie oznacza to zaangażowanie 
w pracę przez dwadzieścia cztery godziny. Kiedy spo-
tykamy się z rodziną staramy się unikać rozmów na 
temat firmy, ale mimo wszystko temat czasem powra-
ca. W naszym przypadku rodzina to firma, a firma to 
rodzina. Sądzę, że takie silne zaangażowanie wynika 
z poczucia odpowiedzialności za osiągnięcia rodziców, 
ale także poczucia, że jesteśmy w tej strukturze na sta-
łe i chcemy zapewnić jej jak najlepszą przyszłość.

Zmiana struktury właścicielskiej w marcu 2016 roku 
wymusiła pewne zmiany w sposobie zarządzania 
firmą. Proszę wymienić te najważniejsze i powiedzieć 
dlaczego są one takie istotne?
Poprzednio firmą zarządzały dwie rodziny, spora gru-
pa osób, co mocno wydłużało proces decyzyjny. Teraz 
pod tym względem działamy sprawniej i szybciej. Fir-
mę prowadzę z bratem, doskonale się rozumiemy, za-
wsze dyskutujemy używając mocnych argumentów, 
ale nie ukrywam, że czasem wykorzystuję pozycję 
starszej siostry (śmiech). 

Musiała mieć Pani od dziecka doskonałe relacje z bra-
tem, skoro zdecydowali się Państwo na wspólne zarzą-
dzanie?
Jesteśmy z bratem bardzo zżyci. O dziecka spędzali-
śmy razem dużo czasu. Tym, co jednak dodatkowo 
wpływa na naszą dobrą współpracę, jest wzajemne 
zrozumienie dla osobistego zaangażowania w zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem.

Ceramika Paradyż jako polska firma z wieloletnim 
doświadczeniem na rynku, poza produkcją wyrobów 
ceramicznych dużo miejsca poświęca na edukowanie 
klientów i działania z obszaru CSR? Dlaczego to dla 
Państwa takie istotne? 
Gdy odbieraliśmy w styczniu nagrody w konkursie Perły 
Ceramiki, na jednym z wykładów usłyszałam, że dziś nie 
sprzedaje się produktu, tylko usługę, a cały proces sprze-

daży opiera się na pozytywnych emocjach. To prawda, bo 
jeżeli sprzedawca ma wewnętrzne przekonanie, że sprze-
daje dobre produkty, to łatwiej mu będzie przekonać do 
zakupu klienta. Jeżeli klient ma dobre skojarzenia z mar-
ką, to będzie miał również pozytywne odczucia, kupując 
nasze produkty. Angażujemy się w działania z pograni-
cza branży ceramiki i kultury, jak współpraca z Funda-
cją Architektury przy projekcie „Ratujemy Mozaiki”. Od 
dwunastu lat pełnimy zaszczytną rolę Mecenasa Łódź 
Design Festival, będąc jednocześnie sponsorem nagro-
dy Paradyż Award w plebiscycie make me!, która w tym 
roku została znacznie podwyższona i wyniesie pięć-
dziesiąt tysięcy złotych. Inne nasze działania społeczne, 
o których warto wspomnieć to wolontariat, czy akcja 
oddawania krwi – dzięki temu zasililiśmy bank dawców 
szpiku kostnego. Należymy też do nielicznej grupy firm, 
która niezmiennie od lat organizuje choinki dzieciom 
naszych pracowników. To duże wydarzenie i cieszy się 
ogromnym powodzeniem wśród naszej blisko tysiąc sze-
ściusetosobowej załogi. Angażujemy się również w życie 
społeczności lokalnej. Organizujemy atrakcje dla dzieci 
jak np. zajęcia z ceramiki lub wspólne wyjście na łyżwy.

W jednym z wywiadów podkreślała Pani, że poszuki-
wanie wyłącznie przewag technologicznych stało się 
niewystarczające. Konieczne wydaje się poszukiwanie 
innych możliwości. Jakich?
Przede wszystkim trzeba mieć bardzo dobry produkt, 
we właściwym czasie i w odpowiedniej cenie. Poza 
tym należy dokładnie poznać oczekiwania klientów. 
Wszystkie plany produktowe weryfikujemy za pomocą 
badania zarówno ich opinii, jak i opinii biznesowych 
partnerów. W naszej branży powielanie wzorów jest na 
porządku dziennym, na rynku jest mnóstwo produktów, 
które są podobne do siebie. Kiedy klient ma coś wybrać, 
to zaczyna się gubić w tym nadmiarze. Dlatego naszym 
ważnym zadaniem i celem jest umiejętne przeprowa-
dzenie klienta przez cały proces zakupowy, od momen-
tu, kiedy zaczyna szukać inspiracji, do chwili, kiedy 
nabierze pewności, że chce kupić konkretny produkt. 
W naszej ocenie warto inwestować w budowanie świa-
domości marki u klienta, bo to inwestycja w przyszłość 

Wnętrza to my, 
kobiety

To nieprawda, że branża ceramiczna jest zdominowana przez mężczyzn. Naszymi 
klientami są głównie kobiety, które inicjują zmiany w domu i najczęściej wybierają 

wzory – mówi dr inż. Anna Tępińska-Marcinek, wiceprezes Ceramiki Paradyż.
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firmy. Zadowolony i świadomy marki klient to najlep-
sza rekomendacja dla naszych produktów. 

Jakie stoją przed Panią wyzwania w tym roku?
Polski rynek mieszkaniowy stoi przed wieloma wy-
zwaniami. Kluczowe to brak wystarczającej liczby 
ekip budowlanych i remontowych. Mimo że w ubie-
głym roku ilość oddanych mieszkań była rekordowa, 
to finalnie nie miał ich kto wykańczać. To w tej chwi-
li największe wyzwanie dla rynku, które znacząco 
wpływa także na branżę ceramiczną.

Inwestowanie rodzinnych pieniędzy nie skłania raczej 
do ryzyka. Czy odczytuje to Pani jako ograniczenie czy 
wyzwanie? 
Nasz tata zawsze powtarzał, że „kto się nie rozwija, 
ten się zwija”. W ślad za tym powiedzeniem nie boimy 
się zmian i odważnie wprowadzamy je w naszej fir-
mie. Park maszynowy to coś, co starzeje się najszyb-
ciej. Technologia nieustannie, każdego dnia idzie do 
przodu. Wiemy, że każda z firm w naszej branży ma 
tego świadomość, dlatego inwestycje i unowocześnie-
nia to stały element naszych wydatków. 

To inwestycje pod nowe produkty.
Nie tylko. Cały czas park maszynowy jest aktualizo-
wany, a jeśli cokolwiek nowego się pojawia, to my od 
razu chcemy wiedzieć, co to jest i czy nam się przyda. 
Jeśli wiemy, że jakieś nowe rozwiązanie ma przynieść 
naszej firmie korzyści, to automatycznie je wdrażamy.

Ile trwa wdrożenie nowej serii płytek?
Najpierw zawsze sprawdzamy jakimi zasobami dyspo-
nujemy. Jeśli wymagane są dodatkowe inwestycje, to 
zaczyna się proces prototypowania, analizy kosztów 
i opłacalności całego przedsięwzięcia. Mamy w swoim 
portfolio projekty, których przygotowanie zajęło nawet 
około dwóch lat, ale jesteśmy też w stanie wdrożyć pro-
dukt w ciągu dwóch tygodni, jeśli mamy odpowiednie 
zasoby i sprawdzone technologie. 

W odstępach jakiego czasu pojawiają się nowości, czy 
możemy tutaj mówić o pewnej cykliczności?
Każdego roku wdrażamy około pięćdziesiąt kolekcji 
do różnych kanałów dystrybucji. Ta cykliczność wy-
nika tak naprawdę z tego, co dyktuje nam rynek i ba-
dania, które prowadzimy. Każdy produkt ma jakiś 
określony czas życia. Jeśli widzimy, że zmieniają się 
trendy, to wiemy, że należy rozpocząć badania nad 
czymś nowym. 

A czy są płytki, które niezmiennie od lat się sprzedają?
Tak, mamy kilka kolekcji, które sprzedają się bardzo do-
brze już od blisko piętnastu lat.

Jaka jest żywotność danej kolekcji?
Nie ma w tym przypadku reguły. Jeśli mowa o płytkach 
ściennych może to być między pięć a osiem lat, natomiast 
w przypadku płytek podłogowych nawet piętnaście lat.

Misja firmy brzmi: Pragniemy, aby dzięki naszym 
produktom piękno, którym się otaczasz, inspirowało 
innych. Jak ją rozumieć? 
Nasza misja jest trochę przewrotna, chcieliśmy tak na-
prawdę, aby nasi klienci stali się ambasadorami naszej 
marki. Łazienka, która wzbudzi zachwyt u odwiedza-
jącej koleżanki, może wzbudzić pragnienie posiadania 
podobnej. Dla firmy, takiej jak nasza, nie ma lepszej re-
komendacji niż atrakcyjne wnętrze, stworzone w opar-
ciu o nasze produkty i zadowolony klient, który chce 
się tym wnętrzem pochwalić przed innymi. 

Branża ceramiczna wydaje się być zdominowana przez 
mężczyzn. Jak to wygląda w praktyce w całej branży 
i w Państwa firmie?
Od lat zastanawiam się skąd wzięło się to prze-
świadczenie. To nieprawda, że branża ceramiczna 
jest zdominowana przez mężczyzn. Naszymi klient-
kami są głównie kobiety, które inicjują zmiany 
w domu i najczęściej wybierają wzory. Panowie do-
radzają raczej pod względem jakości i funkcjonal-
ności. Wnętrza to my, kobiety.

Jaką jest Pani szefową? 
Chętnie słucham pracowników i bardzo lubię, kiedy 
przychodzą do mnie z własnymi pomysłami. Bar-
dzo cenię zaangażowanie. Kiedy pojawiają się stre-
sujące sytuacje mam swoje sprawdzone sposoby na 
rozładowanie napięcia. Lubię jeździć na łyżwach, 
chodzę na jogę. Aktywnie spędzam czas z moimi 
dziećmi – córką i synem. 

Co poradziłaby Pani kobietom, które stawiają pierwsze 
kroki w biznesie?
Przede wszystkim, żeby się nie bać. Żeby zadawać 
pytania i nie obawiać się, że zadawanie pytań stawia 
w gorszej pozycji. Nie, nie musisz wszystkiego wie-
dzieć, jak zaczynasz, masz prawo pytać. Warto też 
poszukać mentora, który będzie stanowił wzór, fajnie 
jak się uda do niego dotrzeć i zapytać, jak radził sobie 
w trudnych sytuacjach. Dla mnie najważniejsze jest, 
by nie bać się porażki, bo ryzyko jest wpisane w każ-
dy biznes. Najważniejsze byśmy wytrwale robili to, co 
lubimy i chcemy robić.

Ulubiona książka, film, ostatnio odwiedzane miejsca?
Słucham mnóstwo audiobooków, bo do Tomaszowa do-
jeżdżam z Warszawy, ostatnio biografii Steve’a Jobsa. 
Do kina chodzę głównie z dziećmi. Mam też swój jeden 
ulubiony film, do którego chętnie wracam – „Pulp Fic-
tion”. Jeśli chodzi o podróże to ostatnie wakacje spędzi-
łam na Mazurach, z których przywiozłam mnóstwo 
pięknych inspiracji dla nowych produktów. l

Rozmawiała: Beata Sakowska

‚‚Nasz tata zawsze powtarzał, że „kto się nie rozwija, ten 
się zwija”. W ślad za tym powiedzeniem nie boimy się 
zmian i odważnie wprowadzamy je w naszej firmie.

BIZNES MIKSER 2.0 | 19 MARCA | HOTEL DOUBLETREE BY HILTON ŁÓDŹ
Rejestracja poprzez stronę wydarzenia: www.biznesmikser2018.syskonf.pl. Potwierdzenie wzięcia udziału otrzymacie Państwo w ciągu 7 dni od daty rejestracji
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pod naszym patronatem

Masz biznes, nawiązuj kontakty! Masz kontakty, buduj relacje! 
Stara prawda głosi, że sukces w biznesie w dużej mierze za-
leży od tych dwóch czynników. Według „New York Times”, aż 
60 proc. światowego obrotu to efekt rekomendacji. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, 
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje BIZ-
NES MIKSER 2.0. Ideą wydarzenia, opierającego się na 
znanej konwencji „szybkich randek biznesowych”, jest 
integracja środowiska biznesowego, umożliwienie na-
wiązania nowych kontaktów i pomoc w budowaniu re-
lacji, również z przedsiębiorcami spoza regionu. BIZNES 
MIKSER 2.0 to także szansa na stworzenie społeczności 
przedsiębiorców, w ramach której będzie można czer-
pać nawzajem ze swoich doświadczeń. 

– Biznes to nie tylko zarabianie pieniędzy. To również, 
a może przede wszystkim, relacje i sieć kontaktów – tłu-
maczy Marek Zimoch, członek zarządu Łódzkiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, przedsiębiorca. – Organizując 
kolejną edycję BIZNES MIKSERA, chcemy pomoc przed-
siębiorcom w zdobyciu odpowiedniej wiedzy o sobie. 
W networkingu nie chodzi przecież tylko o kolekcjo-
nowanie nowych wizytówek. To wymiana informacji 
i możliwość zaprezentowania swojej działalności. Wy-
jaśnienie innym, co takiego ma się do zaoferowania, że 
warto nas włączyć do swojej sieci kontaktów.

Organizatorzy zapraszają na wydarzenie do hotelu 
Double Tree by Hilton w Łodzi, miejsca prestiżowe-
go i otwartego na biznes. Partnerem Strategicznym 
wydarzenia został Krotoski-Cichy Łódź – autoryzo-
wany dealer AUDI. Uczestnicy będą mieli możliwość 
wysłuchania Marcina Juchniewicza, znanego mówcy 
motywacyjnego z zakresu sprzedaży w biznesie. War-
to przypomnieć, że w pierwszej edycji wydarzenia 
udział wzięło prawie 150 przedsiębiorców, dyrekto-
rów i prezesów, reprezentujących fi rmy takie, jak Mi-
komax smart offi  ce, Kancelaria Mariański Group, Sii, 
Grupa Arche, Delia Cosmetics, Cushman&Wakefi eld, 
czy Bank Zachodni WBK. l

Sposób na sukces w biznesie? 
 Kontakty i relacje!

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Jako instytucja otoczenia biznesu, znająca i mierząca się 
na co dzień z problemami przedsiębiorców, ŁIPH gwaran-
tuje uczestnikom BIZNES MIKSERA 2.0 najwyższy poziom 
merytoryczny i starannie dobiera partnerów do rozmów. 
Głównym celem dla organizatorów wydarzenia jest, by 
każdy mógł znaleźć realnych partnerów biznesowych.

Rejestracja i opłaty
STANDARDOWA REJESTRACJA
17.02.2018 – 02.03.2018
> 199 zł netto + 23% VAT za osobę
REJESTRACJA OSTATNIEJ SZANSY
od 03.03.2018
> 249 zł netto + 23% VAT za osobę

BIZNES MIKSER 2.0 | 19 MARCA | HOTEL DOUBLETREE BY HILTON ŁÓDŹ
Rejestracja poprzez stronę wydarzenia: www.biznesmikser2018.syskonf.pl. Potwierdzenie wzięcia udziału otrzymacie Państwo w ciągu 7 dni od daty rejestracji
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Jest mnóstwo definicji sukcesu. Kogo nie spytać , każdy ma 
swoją. Jest uwarunkowana kulturowo , miejscowo , zależna od 
płci itp. A jak zmieniała się Twoja definicja sukcesu przez osta-
nie 5 czy 10 lat? Kto wpływa na Twoją definicję sukcesu , albo 
jakie okoliczności? Mnie bardzo spodobała się jedna: „Sukces 
to tylko kwestia szczęścia. Zapytaj każdego nieudacznika!” – 
Earle Wilson.

Sukces to: znać swój życiowy cel , rozwijać siebie do 
maksimum swojego potencjału , siać ziarna , z których 
korzystają inni. To jednak nie wszystko. Prawdziwy 
i realny sukces opiera się na czterech filarach: rela-

cjach , nastawieniu , wyposażeniu i przywództwie. 
Najpierw skupimy się na relacjach. Kiedy pytano 
o jedną cechę , najbardziej pożądaną u osób na lider-
skich stanowiskach , większość menedżerów wyższe-
go szczebla z dużych firm odpowiedziała: „Umiejęt-
ność pracy z ludźmi.”

Badania nad przywódcami amerykańskiego bizne-
su wykazały , że przeciętny dyrektor poświęca ¾ swego 
dnia pracy kwestiom ludzkim. To znaczy , że ten czas spę-
dza z ludźmi , zatem relacje są kluczową umiejętnością. 
W Polsce dzieje się podobnie. Sukces to 87% wiedzy o lu-
dziach i 13% wiedzy o produkcie (badania Stanforda).

Nie trzeba chyba nikomu mówić , że to właśnie ka-
pitał ludzki jest najważniejszy. Większość naszych 
sukcesów i porażek wiąże się z innymi ludźmi. Są lu-
dzie , którzy dodają coś do naszego , ale i tacy , którzy 
odejmują. To Twoja decyzja z kim przebywasz i kogo 
zabierasz w swoją podróż. 

Jest 9 zasad dobrych relacji z ludźmi: 
1. Kochaj i akceptuj Siebie. Jedyna relacja , która trwa 
ciągle i dlatego jest najważniejsza , łączy Cię z Tobą. 
Jeśli masz się nauczyć z kimś dogadywać , to przede 
wszystkim ze sobą. 
2. Wkładaj energię w to , by dało się Ciebie lubić. Bądź 
taką osobą z jaką sam byś się zaprzyjaźnił.
3. Zapamiętuj imiona.
4. Skupiaj się na tym , co interesuje innych (słuchaj). 
5. Proś innych o pomoc.
6. Dodawaj ludziom wartości. Jak dodawać ludziom 
wartości? Dodajemy ją gdy: naprawdę cenimy ludzi , 
podnosimy swoją wartość , znamy i utożsamiamy się 
z tym , co oni cenią. 
7. Stosuj zasadę 101% – znajdź 1% , w którym z kimś się 
zgadzasz i poświęć temu 100% energii. 
8. Kochaj ludzi bardziej niż opinie.
9. Poszukuj zasobów , które pomogą Ci rozwinąć 
umiejętności przywódcze. 

Sprawdź jak sobie radzisz z relacjami: 
Jak relacje wpływają na Twój poziom sukcesu? Jak 
Twoje relacje wpływają na poziom sukcesu innych lu-
dzi (pozytywnie lub negatywnie)? 

Wypisz swoje trzy najlepsze cechy i opisz , jak mo-
żesz je włączyć w budowanie relacji ze współpracow-
nikami , przyjaciółmi i rodziną? 

Zrób remanent relacji. Jakie dwa obszary , ocenione 
najniżej , możesz zacząć poprawiać już dziś? Jakie kro-
ki podejmiesz , by poprawić te umiejętności? l

Relacje decydują 
o sukcesie

Andrzej Maciejewski
Ekspert Przywództwa i Rozwoju Osobistego , członek 
John Maxwell Team – największej na świecie organizacji 
zrzeszającej coachów i trenerów przywództwa i rozwo-
ju. Autor programów szkoleniowych. Prowadzi warszta-
ty i szkolenia dla liderów na wszystkich poziomach. 
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Zapewne zdarzyło Ci się usłyszeć: „Jeśli chcesz być kocha-
na , najpierw pokochaj siebie”. I choć to może wydawać się 
banalne – to naprawdę jest sekret udanego życia i udanych 
związków.

Oczywiście , jesteśmy stworzeni do życia w społeczeń-
stwie i potrzebujemy ludzi , by w pełni czuć satysfak-
cję i przyjemność obcowania z innymi. Jednak ak-
ceptacja płynąca z zewnątrz nie powinna całkowicie 
zastępować samoakceptacji. Wtedy bowiem stajemy 
się uzależnieni od tego , co inni o nas myślą i mówią. 
Tracimy swoją wolność i zaufanie do siebie. Cierpi 
na tym poczucie własnej wartości oraz pewność sie-
bie. Czasami ciężko jest siebie pokochać , zwłaszcza 
jeśli coś w naszym życiu nie idzie po naszej myśli. Bez 
względu jednak na to, co przechodzisz i  jakie masz 
kłopoty , naprawdę warto uwierzyć w siebie i poko-
chać się takim , jakim się jest. 

Zadaj sobie kilka kluczowych pytań 
Po co? Po to , żeby dowiedzieć się , czego pragniesz , cze-
go potrzebujesz , w jakim miejscu życia obecnie jesteś , 
a w jakim chciałabyś być? Poznanie siebie jest absolutnie 
niezbędne. Kiedy będziesz wiedziała , co Cię uszczęśliwia , 
co sprawia , że czujesz się dobrze sama ze sobą , będziesz 
umiała znaleźć na to czas i miejsce w swoim życiu. 

Naucz się cieszyć drobiazgami 
Każdego dnia życie dostarcza Ci powodów do radości 
i miłości. Wystarczy je dostrzec  i otworzyć się na nie. Spo-
tkanie z przyjaciółką , dobra książka , zakończony suk-
cesem projekt. To wszystko buduje Twój nastrój , dodaje 
energii , sprawia , że zaczynasz dobrze się czuć , lepiej o so-
bie myśleć , a co za tym idzie , zaczynasz się akceptować.

Myśl o sobie dobrze
Kiedy wewnętrzny krytyk ponownie próbuje Cię osła-
bić , potraktuj go dobrymi myślami na swój temat. 
Bądź swoją najlepszą przyjaciółką , która ceni Cię i ak-
ceptuje taką , jaką jesteś. Przed nią nie musisz udawać 
lepszej wersji siebie.  

Najpierw 
pokochaj 
siebie!
Łatwo powiedzieć , 
ale jak to zrobić?

Kasia Malinowska
Life&language coach , właścicielka INSPIRATION Centrum Języko-
wo – 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 in-
dywidualny (także w języku angielskim). Prywatnie mama 11-letniej 
Michaliny. Jej wielka pasją jest czarno-biała fotografia portretowa.
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Bądź dla siebie wyrozumiała i troskliwa 
Każdy popełnia błędy , nie jesteś w tym odosobniona. 
Każdy , od czasu do czasu , doświadcza porażek , Ty też 
ich doświadczysz. Pamiętaj , żeby w takich chwilach 
otoczyć siebie wyjątkową troską i wyrozumiałością. 
Przestań wzbudzać w sobie poczucie winy za podjęte 
decyzje i nietrafione wybory. Bądź dla siebie dobra , 
łaskawa i wspierająca. 

Zostaw za sobą przeszłość
Zwłaszcza jeśli była dla Ciebie trudna i bolesna. Nie 
odcinaj się od niej , to w końcu część Twojego życia. 
Po prostu zamknij ją i pożegnaj. Pamiętaj , że Twoja 
przeszłość nie determinuje przyszłości. 

Dbaj o siebie
W każdy możliwi sposób. Dbaj o relacje jakie tworzysz. 
Zwróć uwagę kogo wpuszczasz do swojego życia , jakimi 
ludźmi się otaczasz. Dbaj o emocje. Uwalniaj je od czasu 
do czasu. Dbaj o swój intelekt i swoje ciało. Zwróć uwa-
gę jakimi treściami karmisz swój umysł , a jakim jedze-
niem siebie. Zawsze pamiętaj o odpoczynku. Znajduj czas 
na sen , relaks i drobne przyjemności. Ta dbałość o siebie 
samą jest przecież formą okazywania sobie miłości , któ-
rej często szukasz na zewnątrz. 

Notabene , znajdziesz ją. Tego jestem pewna , ale wszyst-
ko w swoim czasie. Zanim ktoś Cię pokocha , najpierw Ty 
pokochaj samą siebie. Dzięki temu wejdziesz w nowy 
związek bez oczekiwań i stworzysz piękną , harmonijną 
relację , na którą w pełni zasługujesz. l
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Agata Staszewska
Ekspert w dziedzinie zarządzania zmianą. Trener kształ-
tujący kompetencje miękkie, konsultant. Autorskie progra-
my rozwojowe opiera na wiedzy z zakresu psychologii, 
coachingu, sztuki i biznesu. www.zmianatoproces.pl

O komunikacji napisano już wiele. Jednak wiele to nie wszyst-
ko i ten temat jak bumerang powraca na łamach prasy, w 
telewizji, czy w codziennych rozmowach.

Samo pojęcie komunikacji wywodzi się od czasowni-
ka „communico”, „communicare” czyli uczynić wspól-
nym, połączyć; przekazać wiadomości, naradzać się. 
W takim kontekście w komunikacji przede wszystkim 
chodzi o to, żeby się dogadać poprzez przekazywanie 
wiadomości systemem, który dla nas wszystkich jest 
wspólny i który, nas łączy.

Wspólna nie tylko chwila
Z jakiegoś powodu jednak nie jest to takie proste. Więc 
chyba coś nam umyka. Może coś czego nie można wy-
razić wprost słowami. A co jeżeli to wspólne, to nie tyl-
ko spójny system dźwięków. A co jeżeli wspólne ozna-
cza także relację zainteresowanych osób, ich osobiste 
doświadczenia albo uczucia. Wspólna może być też 
chwila, która łączy dwie osoby ze sobą. Ten moment, 
w którym spotykamy się i po prostu jesteśmy, rozma-
wiamy, uśmiechamy się, sprzeczamy. Tylko w jaki 
sposób uczynić to spotkanie rzeczywiście wspól-
nym tak, aby obie strony miały poczucie, że nie tyl-

Komunikacja w kontekście
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ko wypełniły czas ale też, a może przede wszystkim, 
stworzyły chwile wartą wspomnienia? Kluczem może 
okazać się uważność. Tylko co to takiego?

Skupienie uwagi
Kiedy słowo uważność pojawia się w rozmowie czę-
sto proszę o definicję moich rozmówców i dzięki 
temu odkryłam, jak jedno słowo może mieć wiele 
znaczeń. Dla niektórych uważność to sztuka wielo-
wymiarowego słuchania albo umiejętność obser-
wacji, dla innych może być to odpowiedzialność za 
swoje słowa lub nieosądzające bycie tu i teraz. Dla 
mnie najbardziej jednak niezwykłą definicją była 
odpowiedź, że uważność to trzymanie życia w rę-
kach. Długo zastanawiałam się nad tymi słowami, 
bo były dla mnie absolutnie zaskakujące. Po pew-
nym czasie doszłam do wniosku, że takie ujęcie bar-
dzo mi odpowiada. Kieruję bowiem moją uwagę na 
to, co mam bezpośrednio w zasięgu dłoni, na to, co 
mogę poczuć, powąchać, zobaczyć … doznać. Na to, co 
dzieję się w danym monecie, w określonym miejscu 
z konkretnym człowiekiem. No właśnie skupianie 
uwagi … wydawać by się mogło, że to bardzo trudne, 
ale przecież trenujemy to od dziecka.

W przedszkolu, szkole, w domu często przecież 
słyszeliśmy „skup się”. Warto przypomnieć sobie jak 
skupialiśmy się, aby napisać pierwszą w życiu literę, 
przeczytać pierwsze słowo, znaleźć ukryty przedmiot 
wśród rozsypanych na podłodze rzeczy. Właśnie wte-
dy śledziliśmy wzrokiem wypukłości litery B, treno-
waliśmy rękę sunącą po gładkim papierze stawiając 
prostą kreskę w literze T albo szukaliśmy ukrytych 
przedmiotów na obrazkach. Ze skupianiem się na roz-
mówcy jest podobnie. To też można ćwiczyć. Powoli, 
po trochu, krok za krokiem. Na początku można do-
strzec uśmiech i uśmiech ten odwzajemnić. Bo w ko-
munikacji przecież nie zawsze chodzi o słowa.

Pierwszy krok na drodze
Dziś stoję na stanowisku, że komunikacja to jedno 
z podstawowych narzędzi budowania relacji zarów-
no w życiu osobistym jak i zawodowym. Jest to też 
instrument służący budowaniu więzi z samym sobą. 
Ponieważ bardzo często to właśnie uważność na dru-
giego człowieka stanowi pierwszy krok na drodze do 
usłyszenia siebie. l
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Nie należą do przyjemności dni, kiedy siedzisz z ponurą miną 
i żałujesz spontanicznie podjętej decyzji o wspólnym wyjeź-
dzie weekendowym z koleżankami do spa.

Jest piątek wieczór… tak, początek weekendu i powin-
nam odczuwać błogi stan odrobinę wymieszany z ty-
godniowym zmęczeniem pracy w korporacji. A tym 
czasem siedzę ze skwaszoną miną na swoim łóżku, 
wpatruję się tempo w szeroko otwartą szafę, od czasu 
do czasu przerzucając wzrok na le-
żącą na podłodze walizkę i ustawio-
ne równo pudełka z butami. Jutro 
z samego rana mam wyjechać nad 
morze, na dwa wspaniałe dni leniu-
chowania, dbania o stan swojego 
ciała i ducha, 48 godzin rozmów 
o wszystkim i o niczym. Brzmi cu-
downie. Tylko nim to nastąpi muszę 
przebrnąć przez etap pakowania. 
I tutaj pojawia się problem. Bo od 
kilku lat moje wyjazdy, to przede 
wszystkim spotkania biznesowe, 
gdzie z góry jest określony przebieg 
całego pobytu. Dlatego moja szafa 
prezentuje się obecnie bardzo oka-
zale, jeżeli mówimy o nienagannym 
wizerunku biznesowym. 

Minimalizm przede wszystkim
W równym rzędzie wiszą czarne, 
granatowe, grafitowe garnitury, 
obok idealnie wyprasowane kla-
syczne koszule z długim rękawem, 
głównie białe i bladoniebieskie. 
Dalej ukazują się moim oczom 
spódnice ołówkowe, długość tuż 
za kolano. Są też sukienki, najczęściej zakładane na 
kolacje biznesowe, więc proste w kroju, skromne, od-
powiedniej długości, w stonowanych kolorach. Nie 
jest ich aż tak dużo, bo zawsze wybierałam lepsze ga-
tunkowo tkaniny, stawiałam też na jakość odszycia. 
Przerzucając wzrok na pudełka z butami, odczuwam 
znowu ukłucie niepokoju. Bo w nich znajdę klasycz-
ne czółenka, z czarnej licowej skóry lub zamszu, 
obcasy średniej wysokości, cienkie, dopasowane do 
mojej budowy ciała. Zapomniałabym… jest odrobina 
urozmaicenia, bo jedna para szpilek jest w kolorze 
szarym, druga w kolorze cielistym, to te odpowied-
nio dobrane do sukienek. Myśli wędrują w stro-
nę moich torebek. Czymś zaskoczę? Niestety nie, 
bo to znowu proste, klasyczne kroje, bez zdobień, 
bez krzykliwych kolorów, bez zbędnych przywie-
szek, bez widocznych logo producenta. Minimalizm 
przede wszystkim.

Wizerunek w biznesie 

Adriana Jabłońska
Mentor, trener, coach, menedżer – praktyk, pasjonat tań-
ca i radości życia, ale przede wszystkim kobieta.

Od tylu lat jestem w swojej firmie stawiana za wzór dress 
code’u, taki chodzący przykład obowiązujących zasad 
ubioru w instytucji finansowej. Bo skoro zdecydowałam 
się na taką pracę, to w pełni akceptuję i rozumiem to, co 
jest najistotniejsze w wyglądzie kobiety w biznesie. Jak 
pozostać kobietą, ale nie emanować seksualnością, bo 
tylko wówczas mamy gwarancję, że rozmówca – partner 
biznesowy będzie mógł skupić się na wartościowej, me-
rytorycznej rozmowie.

Ciągłe ograniczenia
Wiadomo, zawsze spojrzy na 
buty, więc po co przykuwać uwa-
gę lakierowanymi szpilkami na 
zbyt wysokim obcasie, z czerwo-
ną podeszwą? Dobierając długość 
spódnicy pamiętamy, że siadając 
na krześle ona zdecydowanie się 
skróci odsłaniając zbyt dużo? Za-
kładając klasyczną, śnieżnobiałą 
koszulę wiemy, że najwłaściw-
sza bielizna będzie ta w kolorze 
cielistym? Tak wiele błędów 
popełnianych jest w wizerun-
ku biznesowym, takich niewiel-
kich, jednak bardzo istotnych. 
Tak często mamy ochotę na bunt, 
taki dziewczęcy i histeryczny, bo 
mamy nieprzejednaną ochotę 
powiedzenia sobie dość! Wykrzy-
czenia światu, że mam swój styl, 
taki wynikający z głębi siebie, 
indywidualny, definiujący mnie 
i moją inność. A tutaj ciągle ten 
dress code i ograniczenia. Zapo-
minamy jednak lub nie zdajemy 

sobie sprawy z tego, że to tylko nasza rola, jedna z wie-
lu w życiu. Jak zawodowy aktor nim wyjdzie na deski 
teatru musi dokonać pełnej charakteryzacji, kreują-
cej odgrywaną postać. A nasz wizerunek w biznesie 
może nam pomóc lub skutecznie ograniczyć karierę. 

Nie zapominajmy tylko o naszym życiu prywatnym 
i naszym wewnętrznym JA. Wówczas nie będzie proble-
mu z zapakowaniem walizki na spontaniczny wyjazd 
z najbliższymi. Teraz już to wiem, bo od tamtego feral-
nego dnia minęły lata i nie zapominam już o sobie, swo-
im stylu i wizerunku poza firmą. Bo czasami trzeba ze 
sceny zejść i cieszyć się codziennością… l
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 l 36 minut , Złotno 7
 l A.Blikle, Karskiego 5 (Manufaktura)
 l A.Blikle, Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka)
 l Ada , Rentowna 21
 l Aesthetic  , ul. Piotrkowska 220 lok. 8
 l Affogato , Piotrkowska 90
 l Akacja , Tymienieckiego 25
 l Akcent  , Żwirki 17
 l All Star , Piotrkowska 217
 l Ambasador Centrum , Piłsudskiego 25
 l Ambasador Premium , Kilińskiego 145
 l Anatewka  , Drewnowska 58
 l Anatewka  , 6 Sierpnia 2
 l Andel’s Hotel  , ul. Ogrodowa 17
 l APS Medica, Grażyny 4C/4D
 l ARGO  , ul. Sterlinga 27/29
 l Audi Krotoski Cichy , Bartoszewskiego 13
 l Audi Krotoski Cichy , Niciarniana 51/53
 l Auto Studio , Rokicińska 78
 l ArtDentis  , Tymienieckiego 25
 l Basanti Spa  , Piotrkowska 220
 l Bar Mleczny Kultura  , Struga 7
 l Bawełna  , Ogrodowa 19A
 l Bilex , Milionowa 2K
 l Bimed  , Zachodnia 12A
 l Biosfera, Tatrzańska 124B
 l BMW Tłokiński , Aleksandrowska 131C
 l Boss , Tatrzańska 11
 l Borowiecki , Kasprzaka 7/9
 l Boutique Hotel’s , Piłsudskiego 10
 l British Automotive Łódź , Przybyszewskiego 176/178
 l British Centre , Kościuszki 93
 l Brush Barber Shop , Piotrkowska 138/140
 l BSP , Pabianicka 94/96
 l Bułgarska , Piotrkowska 69
 l Bursiak , Pabianicka 119/131
 l Cafe Loft  , Tymienieckiego 25c
 l Caffe Przy Ulicy , Kostki Napierskiego 1
 l Caffe Przy Ulicy  , Łagiewnicka 120
 l Campanille , Piłsudskiego 27
 l Centrum Progres, Pomorska 40
 l Centrum WOW  , Żeromskiego 46/2
 l Centrum DiMedical  , Legionów 40/19
 l Cesky Film  , Tymienieckiego 25
 l Chill Bistro & Bar  , Piotrkowska 217
 l Cią go ty i Tęsknoty  , Wojska Polskiego 144A 
 l City College International  , Dąbrowskiego 17/21
 l Club 77  , Piotrkowska 77
 l Code , Tuwima 15 lok. U4
 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 Double Tree by Hilton  , Łąkowa 29
 l Dialog , Nawrockiego 12
 l DK  , Piotrkowska 114
 l Drukarnia Skład Wina i Chleba   ,Piotrkowska 138/140
 l ELC – Studium Języka Angielskiego UŁ  , Lindleya 8
 l English Academy  , Zielona 32
 l Esencja Piękności, Tymienieckiego 20
 l Eurodialog  , Traugutta 18
 l Evergym  , Sienkiewicza 100
 l Farina Bianco  , Piłsudskiego 14
 l Filharmonia Łódzka  , Narutowicza 20/22
 l Ford Łódź , Włókniarzy 144
 l Foster  , Piotrkowska 309 lok. 22/23
 l Galicja  , Ogrodowa 19A
 l Good Time Aparthotel, Piotrkowska 120
 l Good Time Day Spa  , Gdańska 96
 l Grand Coffee  , Piotrkowska 72
 l Grand Hotel  , Piotrkowska 72
 l Gronowalski  , Tymienieckiego 22/24
 l Hair Royal  , pl. Wolności 10/11
 l Hair Studio  , Zachodnia 79
 l Hana Sushi  , Jana Jarskiego 5/7
 l Hana Sushi , Piłsudskiego 15/23
 l Hello!  , Sienkiewicza 100
 l Holiday Inn  , Piotrkowska 229/231
 l Hort-Cafe  , Piotrkowska 106/110
 l Hot Spoon  , Drewnowska 58
 l Ibis , Piłsudskiego 11
 l Intima Art&Este , Tuwima 15 
 l Jaga Cafe  , Pomorska 145
 l Jaszpol , Brukowa 2
 l Jaszpol  , Przybyszewskiego 176/178
 l King Kong , Piotrkowska 217
 l Klubokawiarnia Owoce i Warzywa  , Traugutta 9
 l Klub Wino  , Piotrkowska 217
 l KołoWrotki , Piotrkowska 217
 l Korzenie  , Piotrkowska 217
 l Kuroneko  , Piotrkowska 217
 l Lavash  , Piotrkowska 69
 l Lavende  , Drewnowska 58
 l Live , Morgowa 4
 l Lokal  , Leona Schillera
 l Litera Cafe  , Nawrot 7
 l Łódka  , Traugutta 18 
 l Łódź Podwodna, Piotrkowska 146
 l Manufaktura Czekolady  , Piotrkowska 217
 l Manu Cafe  , Drewnowska 58
 l Mare e Monti , Wigury 13
 l Matsuoka Motor  , 3 Maja 1/3
 l Mebloteka Yellow, Piotrkowska 138/140

 l Meg Mu  , Piotrkowska 138/ 140
 l Meimei  , Drewnowska 58
 l Modern Languages Center , Kościuszki 59/61
 l Montag  , Piotrkowska 107
 l Motywy  , Traugutta 14
 l Movimento , Krzemieniecka 2
 l Mozaika Cafe  , Władysława Króla 31
 l Muzeum Farmacji  , plac Wolności 2
 l Muzeum Etnograficzne  , pl. 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
 l Niebieskie Migdały , pl. Wolności 12
 l Niebostan  , Piotrkowska 17
 l Nissan , Brzezińska 28
 l Novamed  , Nowa 16/18
 l Nova Volvo , Kolumny 1
 l Novotel , Piłsudskiego 11A
 l Nowa Łódź  , Piłsudskiego 76
 l Pacjent , Rentowna 5 lok. 17
 l Panaceum  , Piotrkowska 114 
 l Palmiarnia  , Piłsudskiego 61
 l Peperoncini  , Rokicińska 228/230
 l Persart  , Romanowska 55F
 l Prohair  , Piotrkowska 223
 l Pho Shop , Tuwima 1
 l Piękna (mBank) , Kilińskiego 74
 l Piknik  , Traugutta 3
 l Piotrkowska Klub 97  , Piotrkowska 97
 l Piwnica Łódzka  , Sienkiewicza 67
 l Poczekalnia  , Więckowskiego 16
 l Pop’n’Art  , pl. Wolności 6
 l Polka  , Ogrodowa 19a
 l Poczekalnia  , Więckowskiego 16
 l Polska , Piotrkowska 12
 l Porąbane Meble Kreatoora , Przędzalniana 63/6
 l Premium Arena , Rokicińska 190
 l Przędza  , Piotrkowska 107
 l ReAktywacja  , pl. Wolności 12
 l Revelo  , Wigury 4/6
 l Revital  , Piotrkowska 69
 l Royal Hair  , Plac Wolności 11/10
 l Quale , Narutowicza 48
 l Qubus Hotel  , Mickiewicza 7
 l Salon Good Day  , Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka)
 l Saltos Park Trampolin , Wydawnicza 5
 l Saltos Park Trampolin , Srebrzyńska 2/4
 l Satall Mitsubishi , Kolumny 3
 l Saude Circle  , Śmigłego-Rydza 20
 l Sendai Sushi  , Piotrkowska 209
 l Sensen Clinic , Tymienieckiego 19A
 l Sezon  , Piotrkowska 121
 l Se-ma-for  , Sienkiewicza 100
 l Skoda Bednarek , Szczecińska 38
 l Sobiesław Zasada Automotive , Aleksandrowska 11
 l Soplicowo  , Wigury 12A
 l Spaleni Słońcem  , Off Piotrkowska , Piotrkowska 138/140
 l Spatif  , Al. Kościuszki 33/35
 l Stare Kino Cinema Residence , Piotrkowska 120
 l Stary Rynek 2 , Stary Rynek 2
 l Stomatologia Brzóska & Sieroszewska  , Gdańska 96
 l Studio Metamorfoza , Tuwima 15
 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 Szpulka  , Ogrodowa 19A
 l Szyby Lustra  , Piłsudskiego 14
 l Szwalnia smaków  , Piotrkowska 217
 l Teatr Nowy  , Więckowskiego 15
 l Teatr Wielki  , pl. Dąbrowskiego
 l Teatr V6 , Żeromskiego 74/76
 l Teatr Zamiast  , Piłsudskiego 135H
 l Terra Rossa SPA  , Unii Lubelskiej 4
 l Tobaco Hotel  , Kopernika 64
 l Toyota Łódź , Brzezińska
 l Totumedica  , Żeligowskiego 43 lok. 4/5
 l Tubajka  , Plac Zwycięstwa 3
 l U Kretschmera , Kopernika 64
 l U Milscha , Łąkowa 21
 l Unique , 6 Sierpnia 11/13
 l Urban Dance Zone  , Zachodnia 85
 l Varoska  , Traugutta 4
 l Velvet Clinic , Kopernika 38
 l Verte Cafe  , Piotrkowska 113/115
 l Vinda  , Zgierska 69
 l Volkswagen Bednarek , Szczecińska 38
 l Wall Street  , Piłsudskiego 10
 l Wojewoda Studio  , Tymienieckiego 19
 l YASUMI  ,Sienkiewicza 82
 l Z innej beczki  , Moniuszki 6
 l Zielony Chrzan  , Żwirki 8
 l Zimny , Rzgowska142/146
 l Złoty Imbir  , Sienkiewicza 39

Aleksandrów Łódzki
 l Restauracja Aleksandria , Wojska Polskiego 103
 l Michelle , Senatorska 2

Bełchatów
 l Hotel Sport , 1 Maja 63
 l Hotel Wodnik , Słok

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

Łowicz
 l Cynamonowy Zakątek , Zduńska 42

Łask
 l Columna Medica , Wakacyjna 8
 l Kawiarnia Jagódka , Piotrkowska 26
 l Kolumna Park , Hotelowa 1

Opoczno
 l Salon Venus , Piotrkowska 65
 l Studio Fryzur , Jana Pawła II 7d/61

Pabianice
 l Club Boniecki Cafe , Traugutta 13
 l Coffee House. Palarnia kawy , Nawrockiego 13A
 l Dialog , Nawrockiego 12
 l English Academy , Zielona 32
 l Hollywood Smile , Warszawska 8
 l Tkalnia SPA&Wallness , Zamkowa 2

Piorunów
 l Pałac Piorunów Hotel & Spa , Piorunów 25 

Piotrków Trybunalski
 l Idioma , pl.Kościuszki 6
 l Łaźnie Piwne – Hotel Mercure , Armii Krajowej 22 C
 l Krochmal , Rynek Trybunalski
 l Zielona Oliwka , Rynek Trybunalski 2

Poddębice
 l Pro-Health , Piękna 19

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 Klimaty , Katowicka 16

Rzgów 
 l AMX , Łódzka 69a
 l Furore Ptak Outlet , Żeromskiego 8

Sieradz 
 l Cukier , Rynek 17
 l Estetika , Jana Pawła II 52
 l Euforia Day Spa, Złotej Jesieni 26
 l Liliowe Zacisze , 1 Maja 118
 l Na Półboru , Stawiszcze39a
 l Open Hair Cafe , Rynek 22
 l Stodoła , Rynek 10
 l Studio Relaks , Grunwaldzka 1B
 l Wielowska Clinic&Spa , Jana Pawła II 84
 l Winiarnia, Oksińskiego 4
 l Zielone Pesto, Rynek 5

Skierniewice 
 l Skin Medical , Senatorska 25

Spała
 l Hotel Prezydent , Nadpiliczna 2

Stryków
 l Kasor Resort&Spa, Cesarska 2
 l TOR Łódź (Ośrodek doskonalenia techniki jazdy), Kiełmina 78

Sulejów
 l Hotel Podklasztorze , Władysława Jagiełły 1

Tomaszów Mazowiecki
 l BaKalia , Dąbrowska 14
 l Kaprys , Świętego Antoniego 18
 l Metamorfoza , POW 3

Uniejów
 l Lawendowe Termy , abp. Świnki
 l Uniejów ecoActive&Spa , bł. Bogumiła 32
 l Browar Wiatr , Dąbska 49
 l Herbowa , Zamkowa 2

Wieluń
 l Zielona Weranda , Widoradz 44b
 l W Starym Rynku , pl. 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 , pl. Jana Pawła II 19
 l Stacja Nowa Gdynia , Sosnowa 1






