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Dzień dobry
Ostatnio zupełnie przez przypadek siedząc z farbą na włosach u fryzjera spotkałam Ebiego Smolarka. To znaczy na początku długo zastanawiałam się skąd ja znam tego człowieka, dopiero po jakimś czasie nastąpiło olśnienie. Później szybka weryfi kacja w niezawodnym Internecie
i bingo! Fryzjerka potwierdziła, że on to on i – ja z farbą na włosach on
czekając na swoją kolej do strzyżenia – umówiliśmy się na wywiad. Do
tego numeru nam się nie udało, Ebi musiał wracać do Holandii, ale do
następnego kto wie…
Jest oczywiście wielki plus, że tak się złożyło, bo mam czas, by uzupełnić swojego braki (nie ukrywam, że są ogromne) ze znajomości futbolu. A okazja ku temu doskonała – Mundial 2018. I teraz zamiast umawiać się do kina, teatru czy po prostu na kawę z koleżankami, zasiądę
pewnie z mężem i synem przez telewizorem, a może nawet wybiorę
się do Strefy Kibica w Porcie Łódź, by lepiej wczuć się w ten podniosły
dla wielu ludzi (chodzi o facetów) moment i celebrować każdą bramkę.
Na szczęście będzie już po mundialu, kiedy do Sieradza na jubileuszowy 10. Open Hair Festival przyjedzie Alvaro Soler i choć nie
wiem, czy będzie chwila, by z nim porozmawiać, to wiem, że jego
piosenki wprawiają mnie w doskonały nastrój, a nogi same rwą się
do tańca (do kopania piłki jakoś nie bardzo). Widać nie tylko mnie –
wszystkie teledyski przystojnego Hiszpana obejrzano ponad 800 milionów razy w serwisie YouTube, a jego oficjalny kanał śledzi ponad
1,7 miliona użytkowników!
Skoro już o statystykach mowa to ponad 16 milionów obejrzało teledysk „Wybacz” zespołu IRA. Z jego liderem Arturem Gadowskim,
choć jest bardzo zapracowany, udało nam się porozmawiać i dzięki
temu wiem, że „Wybacz”, to nie tekst jak wielu sądzi, który mężczyzna
śpiewa do kobiety. To piosenka, którą Artur napisał dla swojego ojca
w momencie, kiedy się z nim żegnał. „Wybacz każdy zmarnowany dzień..
Wybacz słowa jak piekące łzy…” – ilu z nas chciałby móc jeszcze powiedzieć te słowa swoim rodzicom. Ja pewnie nie raz, ale oni mnie już od
dawna nie słyszą. Tak jak i tata Ewy Audykowskiej, który zginął w wypadku samochodowym, gdy ona miała zaledwie 10 lat. Jak sama mówi
jej osobowość naznaczona jest trudnymi rodzinnymi przeżyciami.
Ewa jest niezwykłą kobietą i wspaniałą aktorką, to ona przywróciła
mi stare uczucie do teatru.
Tak, mam szczęście! Ostatnio na swojej drodze spotykam samych fajnych ludzi. No właśnie, po paru latach spotkałam się ponownie z Kacprem Olszewskim, ten zdolny siedemnastolatek, kiedyś pisywał felietony do mojej gazetki, która nazywała się Urwisowo. Teraz gra w fi lmach
i serialach. I tak mogłabym wymieniać bez końca. Ale wystarczy, sami
zajrzyjcie do środka, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Może Letnią Scenę Monopolis, może pomysł na neutralizację dronów, może rower na lato, może pomysł na aranżację mieszkania, może…
Miłej lektury. Do zobaczenia w sierpniu.
Beata Sakowska
Redaktor naczelna

Foto: Paweł Keler

Naszła mnie reﬂeksja, że mam w życiu szczęście.
Wiecie jak to jest – siedzi się i czeka na coś,
głowa zaprzątnięta pracą albo pracą i raptem...

SIERADZ
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Gwiazdy 10. Geyer Music Factory
Na jubileuszową edycję festiwalu Geyer Music Factory zaplanowano dziesięć muzycznych wieczorów z udziałem wyjątkowych artystów. Tegoroczna edycja będzie okazją do podsumowania i przypomnienia poprzednich. – To będą wyjątkowi,
TOP-owi artyści. Pojawią się zarówno ci wykonawcy, którzy
zgromadzili największą grupę publiczności, jak również ci, którzy zaprezentowali najbardziej wyjątkowy, artystyczny poziom
– mówi pomysłodawca akcji, Tomasz Gołębiewski.

Wszystkie koncerty będą się odbywać się w Muzeum
Włókiennictwa. I tak: 29 czerwca wystąpi Ania Rusowicz,
6 lipca Tangata Quintet, 13 lipca Waglewski&Pospieszalski,
20 lipca Kuba Badach, 27 lipca Grzegorz Turnau, 3 sierpnia
Anna Dereszowska, 10 sierpnia Grohman Orchestra, 17 sierpnia Kroke&Sławek Berny, 24 sierpnia Miśkiewicz Family, 31
sierpnia Mietek Szcześniak z udziałem Krzysztofa Herdzina
i zespołu „Nierówni”. l

Transatlantyk Festival

Człowiek a natura

Ponad 300 filmów fabularnych i dokumentalnych z całego świata – wśród nich obrazy prosto z festiwali w Wenecji, Sundance,
Berlina czy Cannes pokazane zostaną podczas tegorocznej edycji
międzynarodowego festiwalu filmowego Transatlantyk. Odbędzie się on w dniach 13-20 lipca w Łodzi. Filmy premierowe zostaną zaprezentowane w sekcji Nowe Kino. Każdy z nich powalczy
o Transatlantyk Distribution Award, nagrodę przyznawaną dystrybutorowi filmu w wysokości 40 tys. złotych. Motywem przewodnim festiwalu jest „Niepodległość dziś / Independence now” i to
wokół tego hasła odbędzie się szereg pokazów i spotkań. l

Zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Fotografi i, tym
razem pod hasłem „Ludzka natura | Human Nature”. Tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach 21 czerwca-1 lipca w Art_Inkubatorze i OFF Piotrkowskiej, w centrum uwagi
stawia relacje łączące naturę i człowieka, włączając się
w dyskusję nad rozwojem świadomości ekologicznej. Do
udziału zaproszono artystów i kuratorów – w sumie ponad
stu gości. W programie niemal 30 wystaw i rozstrzygnięcie
konkursów: Grand Prix Fotofestiwal oraz Fotografi czna Publikacja Roku. l
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Teatralny Pasaż Róży

Wilki kontra Nosorożce

Wyjątkowe miejsce na wyjątkowe spektakle. Po raz drugi w lipcu
i sierpniu „Pasaż Róży” (ul. Piotrkowska 217) będzie gościł na plenerowej
scenie najlepsze polskie teatry.
Program przygotowany przez Łódzkie Centrum Wydarzeń przy współpracy z Fundacją Kamila Maćkowiaka i Akademickim Ośrodkiem
Inicjatyw Artystycznych to mieszanka humoru, spraw trudnych i życiowych rozterek bohaterów. l

Futbol Amerykański dla większości
z nas jest abstrakcją zza oceanu, a jedyna styczność jaką z nim mamy, to
coroczne rozgrywki SuperBowl, okraszone słynnymi występami muzycznymi i najdroższymi reklamami świata. Można jednak znaleźć w Polsce
ludzi, dla których ten sport to chleb
powszedni.
Wilki Łódzkie są zespołem grającym
w najwyższej klasie rozgrywkowej
Ligi Futbolu Amerykańskiego i jedno-

cześnie jedyną drużyną zrzeszającą
zawodników z województwa łódzkiego. W sobotę 16 czerwca o godzinie 17, na stadionie MOSiR przy ul.
Minerskiej 19, Wilki rozegrają swój
ostatni mecz domowy przeciwko
drużynie Wyszków Rhinos. Widzowie
powinni nastawić się na twardy pojedynek – zarówno Nosorożce jak i Wilki będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony i jednocześnie uchronić
się przed widmem baraży. l

Strefy kibica w Porcie Łódź i w Manufakturze
Do oglądania na żywo wszystkich
meczy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej zapraszają Port Łódź i Manufaktura. Specjalne strefy kibica tętnić będą
sportowymi emocjami.
W Porcie Łódź strefa dla kibiców zagości ma patio, gdzie czekać będą
wygodne pufy i telebim o wielkości
24 mkw. Mistrzostwa oglądać będzie można również podczas posiłku w strefie restauracyjnej – na
trzech monitorach, zlokalizowanych

w różnych miejscach foodcourtu. Strefa kibica na patio funkcjonować będzie przez cały czas mistrzostw, także
w niedziele niehandlowe.
W Manufakturze mecze oglądać będzie można w strefie usytuowanej
na letniej plaży, gdzie stanie kilkaset
wygodnych puf, siedzisk piłkarskich
oraz poduch, będą też biało-czerwone koce i ekran wielkości 40 metrów
kwadratowych umieszczony na ścianie Elektrowni. l

Business English CAMP to:
-12h angielskiego dziennie przez tydzień!
- intensywne, wyjazdowe szkolenie Business English!
- zawodowi trenerzy językowi i native speakers!
- 6 dni niezapomnianej przygody z językiem angielskim!
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MIEJSCE:
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23 czerwca, godz. 20

Krystyna Prońko i Big Band „Fabryka Wełny”
Legenda polskiej estrady i piosenki, tak w skrócie można określić Krystynę
Prońko. Tym razem będzie można ją usłyszeć w repertuarze swingowo-jazzowym. Wokalistce towarzyszyć będzie Big Band „Fabryka Wełny”, który
powstał dwa lata temu z inicjatywy muzyków Filharmonii Łódzkiej, Teatru
Wielkiego i Teatru Muzycznego, a także członków wielu znanych polskich
zespołów jazzowych i rozrywkowych. Big Bandowi patronują hotel Fabryka Wełny w Pabianicach (stąd nazwa) i fundacja „My Kochamy Pabianice”.
W ciągu krótkiego czasu od powstania muzycy zagrali wiele świetnych koncertów, na przykład w Filharmonii Łódzkiej w ramach Freedom Jazz Festival,
czy w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Ich repertuar, to przede wszystkim muzyka swingowa ze „złotej ery jazzu”, którą grały orkiestry Glenna Millera, Benny
Goodmana, czy Duka Ellingtona. l

Klub Wytwórnia (ul. Łąkowa 29)
12 lipca – 30 sierpnia, godz. 19

30 czerwca, godz. 22

11. Letnia Akademia Jazzu

DETOX

Od ponad dziesięciu lat miłośnicy jazzu
– nie tylko z Łodzi – nie mogą narzekać.
Wszystko za sprawą Klubu Wytwórnia
i jego Letniej Akademii Jazzu. Podobnie
będzie w tym roku. Muzyka serwowana w czwartkowe wieczory może
sprawić przyjemność nie tylko fanom
jazzu. Tym bardziej że – jak zapowiadają organizatorzy tegorocznej edycji – na scenie usłyszymy sporo soulu
i swingu. Nie zabraknie też przedwojennej polskiej klasyki jazzowej w nowych aranżacjach, amerykańskiej z lat
40. oraz współczesnych improwizacji
muzyką. Nowością będzie też możliwość poznania skandynawskiej i francuskiej sceny jazzowej. l

To jedna z legend polskiej sceny rockowej, na której gości już ponad 20
lat. Pochodzą z Krakowa, a zaczynali
koncertując m.in. u boku Lady Panku,
Comy, Dżemu, Budki Suflera czy O.N.A.
W ostatnich latach zagrali dobrze
przyjętą przez publiczność, wspólną
trasa z Patrycją Markowską. Zespół
koncertował w takich prestiżowych
miejscach jak Teatr Narodowy w Warszawie czy Sala Kongresowa oraz we
Włoszech, Niemczech i Czechach.
Two
r ząc muzykę autorską, szybko
zaczął odnosić sukcesy w konkursach i przeglądach. W popularności
zespołowi przez lata nie przeszkadzało nawet to, że ich główny repertuar
to covery innych wykonawców m.in.
zespołu Dżem. Świetna interpretacja
wykonywanych utworów, charyzmatyczny wokalista, który potrafi nawiązać doskonały kontakt z publicznością
powodują, że ich koncerty cieszą się
dużym powodzeniem. l

Klub Wytwórnia (ul. Łąkowa 29)
27 lipca, godz. 19

Likantropia, Nuclear Vomit, Antigama, Feto In Fetus
To będzie wyjątkowa uczta dla fanów ciężkiego i szybkiego grania. Klasyczny heavy-metal może zabrzmieć przy tym jak świergot ptaków. Nie brak jednak miłośników takich ekstremalnych dźwięków jakie zafunduje polska czołówka sceny grindu i heath-metalu. Gwiazdą wieczoru będzie Antigama, która od wielu lat wyznacza standardy
polskiego grindu, nie ograniczając się gatunkowo. Ich żywiołowe koncerty są wydarzeniami, na które fani długo czekają. Zaprezentują materiał z wydanej w ubiegłym roku EP
„Depressant”. Drugą ważną kapelą tego wieczoru będzie Feto In Fetus, również zaliczany
do czołówki polskiego death-grindu. Całość dopełnią Nuclear Vomit oraz deathmetalowa LikanTropiA chętnie sięgająca do black metalu. l

Klub New York (ul. Piotrkowska 62)

Klub Magnetofon (ul. Zgierska 26A)

7

polecamy

Alvaro Soler, Kuba Badach składający trybut Andrzejowi Zausze, młody
Patryk Kumór, spora garść offowej muzyki, Maciej Zień w nocnym pokazie
swoich kolekcji, ostre cięcia Wierzbickiego i Shmidta, fryzjerskie popisy
tych młodych jak i doświadczonych, i oczywiście Antoni Cierplikowski,
którego duch od początku patronuje Sieradz Open Hair Festival.
Pierwsza edycja Sieradz Open Hair Festival zorganizowana została w 2009 r. w setną rocznicę narodzin
„chłopczycy” – fryzury, która w 1909 r. zapoczątkowała niezwykły rozgłos i rozwój kariery Antoine’a Cierplikowskiego. Łatwo więc obliczyć, że w tym roku odbędzie się już 10., jubileuszowa edycja, największego
w Polsce wydarzenia, które łączy ze sobą fryzjerstwo,
sztukę, modę, rozrywkę i muzykę.

Jaka więc będzie ta edycja SOHF?

Pod względem muzycznym bez wątpienia gwiazdą będzie Alvaro Soler. Muzyk znany jest przede wszystkim
z takich przebojów, jak Sofia, Animal czy najnowszy La
Cintura. Alvaro Soler na sieradzkiej scenie głównej (plac
Wojewódzki) pojawi się wieczorem 21 lipca. Urodzony
w Barcelonie muzyk cieszy się ogromną popularnością
na całym świecie. Teledysk do jego utworu Sofia obejrzało już ponad 470 milionów osób, a La Cintura przez pierwsze dwa miesiące obecności w Internecie ponad 45 mln.
Hiszpański wokalista cieszy się wielką popularnością
także w Polsce. Jego debiutancki krążek „Eterno Agosto”
(2016 r.) pokrył się w naszym kraju potrójną platyną. Miłość jest chyba odwzajemniona, bo w wywiadzie udzielonym dla eska.pl tak mówił o Polsce: – Jedzenie w Polsce
jest bardzo dobre. Fani są bardzo mili. Kiedy ktoś prosi
o zdjęcie, zawsze robi to w niezwykle grzeczny sposób.

8

To bardzo „ludzkie”, bo często mam wrażenie, że ludzie
traktują mnie jak eksponat i w taki sposób robią sobie
ze mną zdjęcia. W Polsce jest inaczej, ludzie odnoszą się
z szacunkiem. W Sieradzu Alvaro Soler zaśpiewa swoje
największe przeboje. Publiczność przed jego koncertem
rozgrzeje Patryk Kumór. Ten polski wokalista, znany
również jako Spectre nie tylko śpiewa, ale również komponuje, a także jest producentem. W 2013 r. brał udział
w polsatowskim talent show Must be the Music.

Chilloutowy wieczór

Niezwykle ciekawie muzycznie zapowiada się także
tradycyjne piątkowe (20 lipca) preludium do festiwalu.
Tym razem offowa scena rozstawiona będzie nie na sieradzkim Rynku, ale na plaży nad Wartą. Wystąpią Lilly
Hates Roses i Clock Machine. Dodatkowo, będzie można
skorzystać ze świetnej atrakcji. Od godziny 13 dla wszystkich, którzy pojawią się na sieradzkiej plaży do dyspozycji będzie prawie stumetrowa wodna ślizgawka, na której będziecie mogli spędzić czas ze swoimi przyjaciółmi
i pozytywnie nakręcić się na chilloutowy wieczór. Dla
leniuchów przewidzieliśmy też część leżakową, na której
będzie można odpocząć i cieszyć się widokiem podświetlanego mostu i rzeki Warty.
Muzycznym zwieńczeniem Festiwalu będzie koncert
Kuby Badacha, który wraz z poznańskimi filharmoni-

kami złoży trybut wielkiemu Andrzejowi Zausze. Koncert ten odbędzie się o godz. 21 w niedzielę, 22 lipca na
Rynku w Sieradzu.

Ostre cięcie

Festiwal, którego patronem jest wielki mistrz fryzjerstwa i stylizacji Antoine Cierplikowski, nie może obyć się
bez obecności fryzjerów. Nie zabraknie Adama Szulca,
poznańskiego barbera, zakochanego w Sieradzu, Cierplikowskim i oczywiście SOHF. Mistrzowskie cięcia będą
dziełem Andrzeja Wierzbickiego i Tomka Schmidta, znanych z telewizyjnego programu „Ostre cięcie”. Stylizować
mieszkańców będą także fryzjerzy z salonów Le Grand.
Gwiazdą modowej części Festivalu będzie Maciej Zień,
którego kolekcje będzie można zobaczyć w wyjątkowym,
nocnym pokazie na ul. Rycerskiej w sobotę, 21 lipca.
W tym samym miejscu zaprezentują się także młodzi,
polscy projektanci. Gośćmi festiwalu będą także: urodzony w Sieradzu prof. Zbigniew Lew Starowicz (spotkanie
z nim zaplanowane jest 21 lipca), a także Zuzanna Zakrzewska, modelka XXL i makijażystka, która opowie nie
tylko o swojej karierze, ale też o tym, jak wykonać szybki
makijaż… bez lustra (22 lipca).
Ciekawie zapowiada się również flashmobowe przedsięwzięcie pod nazwą „Swingujący Rynek”. Za jego sprawą
Sieradz i goście, którzy odwiedzą miasto odbędą muzyczną podróż w czasie. 10. edycja to także szereg warsztatów,
m.in. dotyczących tatuażu etnicznego czy design thinkingu. Wśród prowadzących pojawi się Agnieszka Włodarczyk, Rafał Maślak i Conrado Moreno. l
Michał Sitarek
Szczegóły dotyczące Sieradz Open Hair Festival 2018 można
znaleźć na stronie www.openhair.pl

Zdjęcia: materiały prasowe organizatora

polecamy

KWESTIONARIUSZ

Elżbieta
Tomala-Nocuń
Foto: materiały prasowe Teatru Muzycznego w Łodzi

Dynamit z batutą – tak mówią o niej ci, którzy widzieli ją podczas pracy, która jest jej
prawdziwą pasją. Absolwentka Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
i Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu . W Teatrze Muzycznym
w Łodzi od 2011 r., początkowo jako asystent dyrygenta, od 2013 r. – dyrygent.
W minionym roku …
zaczęłam realizować te plany, które mogłyby się wydawać nierealne.
Nigdy więcej…
nie zegnę karku przed niesprawiedliwością.
Komfortowo czuję się…
gdy mam przy sobie męża
Emila i córkę Anię.
Ulubione zajęcie to….
uwielbiam czytać, oglądać ulubione programy w telewizji z mężem, jedząc niezdrowe przekąski
i popijając piwkiem lub innym
trunkiem. Wspaniałe są też z Emilem rozmowy nocne; planujemy,
reasumujemy, podsumowujemy.
Idealny dzień….
wolny od pracy, spędzony z rodziną
na całodniowym spacerze.
Nie odbiorę telefonu…

od numeru prywatnego, gdy
pracuję, gdy jestem z córką i mężem w wolny od pracy dzień.

Lubię gdy…
córka obejmuje moją szyję
i mówi: „Kocham cię mamo”.

Przez jeden dzień chciałabym…
usiąść w ulubionym fotelu,
czytać i słuchać dobrej muzyki.

Zawsze podziwiam…
ludzi, którzy są cierpliwi, pokorni
i pełni życiowej mądrości. Podziwiam też tych, którzy dążą do celu
nie bacząc na nic. Ale tu jest raczej
bardziej zawarta ironia niż podziw.

Chętnie wracam…
do domu, gdy wiem, że czeka na mnie Emil i Anula.
Gdy patrzę w lustro…
widzę upływający czas
i nowe zmarszczki.
Mój ulubiony ciuch…
chyba nie mam takiego.
Nie lubię w sobie…
tego, że obiecuję nie popełniać tych samych głupich błędów, a i tak je popełniam.
Czego się nie boję…
łatwiej jest wymienić te rzeczy, których się boję.

Autorytety…
w moim życiu jest wiele osób,
które wskazały mi drogę. Są to
zarówno osoby z kręgu rodzinnego, jak też i zawodowego.
Ostatnio przeczytałam…
„Les Miserables” Victora Hugo oraz
„Pora przypływu” Agathy Christie.
Marzenia…
jak zdradzę, to się nie spełnią.
Mam ich wiele i dotyczą zarówno
sfery prywatnej jak i zawodowej.
Pytał Krzysztof Karbowiak
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W pułapce emocji
Foto: Izabela Urbaniak

Małgorzata Wojdal

Wiosenne słońce. Rześkie poranki. Tysiąc pomysłów
i planów dopada nas i puścić nie chce. Czas na poważne decyzje i zmiany, zmiany, zmiany! Wyposażeni we
wszystkie możliwe moce, przygotowujemy plan zakupu naszej wymarzonej nieruchomości, o której przecież myślimy od dawna…
Kartka, ołówek i na papierze wyłania się długa lista
potrzeb: świetna lokalizacja, blisko miejskich atrakcji
i szkoły dla dziecka, obszerny salon, trzy sypialnie,
zieleń za oknem, przyjaźni sąsiedzi, miejsce garażowe, winda, wnętrze w klimacie skandynawskim,
może minimalistycznym oraz kilka dodatkowych
elementów mniej lub bardziej sprecyzowanych. Z tą
idealnie opracowaną listą wyruszamy na łowy, najczęściej ze wsparciem pośrednika nieruchomości.
Podróżujemy, oglądamy, wybrzydzamy i krytykujemy. Powoli tracimy nadzieję, pośrednik rwie sobie włosy
z głowy, a całość tej przygody przypomina czeską kreskówkę „Sąsiedzi”. Im bardziej się staramy, im bardziej
się angażujemy, tym bardziej przygnębiające są efekty. W końcu nasz przewodnik po świecie czarujących
wnętrz, traci nadzieję i decyduje się pokazać nam urokliwe mieszkanie, które jednak w żadnej mierze nie odpowiada naszym założeniom z listy MUST HAVE. Z drżeniem serca otwiera przed nami drzwi i ze zdumieniem
dostrzega zarys uśmiechu na naszej twarzy. Wędrujemy,
oglądamy, ale już tak naprawdę w myślach meblujemy,
wyobrażamy sobie poranki z kawą na zgrabnej sofie, namiętne noce w przytulnej sypialni i niemalże słyszymy
chichot naszych dzieci, bawiących się za ścianą. Zaczarowani, złapani w sidła symetrii, ciepłych barw, nieskrępo-

wanej lekkości dodatków, energii, magii miejsca, szukamy uzasadnienia dla naszego zachwytu…
Choć nie! Wybaczcie – rozpędziłam się trochę…Na tym
etapie jeszcze nie zauważamy, że emocje zdominowały
nasze decyzje, a my bezbronni, bez szans w tej potyczce,
jesteśmy skazani jedynie na proces zwany „racjonalizowaniem”. W tym miejscu rozpoczynamy uzasadnianie
naszego wyboru. Szkoła choć daleko, nie jest problemem,
jedna sypialnia mniej…damy radę, brak garażu też w sumie staje się atutem, bo idąc z duchem minimalizmu graciarni nie potrzebujemy.
Pośrednik oddycha ciężko, analizuje listę życzeń
i nie dostrzega żadnej spójności z tym, co właśnie
rozgrywa się przed jego oczami. Odbiera za to serię
uścisków i podziękowań za znalezienie wymarzonego
gniazdka i dostaje zlecenie na złożenie oferty zakupu.
Nadeszła chwila, w której psując Wam trochę zabawę,
mogę zdradzić, że opisane wyżej zjawisko, jest stałym
elementem naszego życia, a marketing emocji to obszerna dziedzina, stosowana przez największych graczy na
rynku. Wszystko dlatego, że jakbyśmy nie chcieli się
przed tym bronić, nie jesteśmy racjonalni w naszych
wyborach. Nasze decyzje podejmujemy podświadomie,
odbierając bodźce za pomocą zmysłów. Dlatego umiejętne zastosowanie stymulatorów sensorycznych ma tak
duże znaczenie m.in. w home stagingu. Często emocjonalny wybór przeważa nad analizą racjonalną i to jest
fakt, z którym trudno polemizować. Przypuszczam, że
podejmiecie teraz wewnętrzną polemikę, twierdząc, że
ten proces Was nie dotyczy…?
Czyżby…? l

Małgorzata Wojdal
choreograf, reżyser pokazów mody, projektantka mody i wnętrz, home stagerka
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Projektowania Ubioru, laureatka
międzynarodowego konkursu dla projektantów Złota Nitka. Właścicielka Agencji Kreatywno-Eventowej
Lilla House Event Studio. Założycielka pracowni projektowania wnętrz i home stagingu Lilla Home.
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1, 2, 3... Kampania start
Foto: archiwum prywatne

Monika A. Kern

Kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. Takie zdanie usłyszałam lata temu, w sztabie wyborczym
podczas ogłaszania wyników. To była pierwsza kampania, w której brałam udział. Pamiętam dokładnie te emocje i ogromne fizyczne zmęczenie. Po kilku miesiącach
nieprzespanych nocy, ciągłych spotkaniach, research’ach,
monitorowaniu prasy – myślałam, że chwilę odpocznę.
A te słowa kompletnie rozmontowały moje plany na kolejne dni. I kiedy opadał kampanijny kurz, plakaty znikały
z ulic, wszyscy wracali do codziennych obowiązków, ja
już siedziałam nad strategią na kolejne wybory.
Słowa zasłyszane wtedy wracają do mnie jak bumerang. Bo kiedy rozkręca się wyborcza machina, niektórzy, nawet mający wydawałoby się duże doświadczenie
i instynkt polityczny – wpadają w tę samą pułapkę. Na
chwilę przed startem kampanii przypominają sobie, że
w zasadzie cztery lata minęły, a oni kompletnie zaniedbali
hulające wcześniej profile w mediach społecznościowych,
stracili zasięgi i nie dbali o wyborców. Nie da się wiarygodnie zbudować przekazu, skomunikować z odbiorcami
i zasłużyć na uwagę oraz zaufanie, jeśli nie ma w tym konsekwencji, systematyczności i zwykłej empatii.
Dlatego choć kampania jeszcze w powijakach, to u nas
w branży zaczęło się gotować. Okazuje się, że nie wszyscy pomyśleli, aby działać strategicznie i długofalowo,

tylko na gwałt próbują teraz nadrobić ostatnie lata. Stąd
zapewne wzmożona aktywność podczas konferencji prasowych, zalewające nas zaproszenia do znajomych na
Facebooku czy angażowanie wymiaru sprawiedliwości
w machinę wyborczą, naturalnie poprzedzone brifingami i oświadczeniami dla mediów.
Kampania to dla mnie bardzo ciekawy, z zawodowego
punktu widzenia, okres. Ilość pomysłów, obietnic czy deklaracji spokojnie nadaje się na grube, naukowe opracowanie. Za każdym razem widać, że kandydaci odrabiają
pracę domową serwując odbiorcom coraz bardziej nietypowe sposoby zaprezentowania swojej osoby. Jednak
widząc festiwal obietnic – jakby zapomnieli, że wyborcy
także swoją pracę domową starają się odrobić i nie lubią deklaracji bez pokrycia lub wprowadzania narracji,
w której wyczuwalny jest fałsz.
Jestem przekonana, że każdy ma dobre pomysły,
chęć do pracy i służenia mieszkańcom, ale nie zawsze
da się wejść w uszyte przez specjalistów buty. Nie można przegiąć z agitacją, bo przyniesie to odwrotny skutek. Poza tym zawsze pamiętajmy, że zarówno kandydujący, jak i wybierający, to ludzie z krwi i kości, zatem
nie kreujmy sztucznego przekazu, bo lepiej mieć do
czynienia ze szczerym specjalistą niż nadmuchanym
sztucznie ekspertem. l

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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Wiosenne porządki
Foto: Joanna Jaros

Kamil Maćkowiak

Czy Was wiosną też tak „nosi”? Kiedy robi się ciepło
i tylko noce dają trochę wytchnienia, mnie włącza się
„nocny szwendacz” – ruszam na spacery albo rowerowe przejażdżki, żeby samotnie uporać się jakoś z nadmiarem myśli, pomysłów, ale też chyba nieokreślonych jeszcze lęków. Wiosną coś przecież się odradza,
ten nowy początek ma nie tylko wymiar metaforyczny, ale też zupełnie przyziemny, konkretny.
Zacząłem więc od porządków. Po dzbanku mocnej
kawy, w jedną noc uporałem się z tym, w co obrosłem przez ostatnie kilka lat. Szafy pełne za ciasnych
ubrań – niczym wyrzutów sumienia, sweterki, w które mogę ubrać ewentualnie mojego yorka, trzymane
na magiczny czas „gdy schudnę”, ale tak naprawdę
bez liposukcji i wycięciu sześciu żeber – absolutnie
już nieosiągalne.
Potem kolejna noc, łazienka i smutna konstatacja, że
chyba cierpię na zbieractwo (Wow! Tego zaburzenia,
mimo terapii, jeszcze dotąd nie odkryłem). Zdublowane elektryczne maszynki, nigdy nie otwarte kremy czy
peelingi (tak, kupione w przekonaniu, że zacznę o siebie dbać). Są też szampony do wszystkich rodzajów
włosów, choć tych realnych na głowie coraz mniej.
Kuchni nie „tykam” – to mój azyl, lubię gotować
i pochłaniać, żeby potem się nie wbić w te sweterki

dla anorektyków, więc tutaj nadmiar sprzętów nie
zaszkodzi. Kiedy ogarnąłem już swoją rzeczywistość
w myśl zasady „osiągnięcie harmonii – zacznij od uporządkowania przestrzeni, w której żyjesz”, dotarło do
mnie, że to nie syndrom „perfekcyjnej pani domu” tak
mi nie daje nocami spać. To potrzeba jakieś … kolejnej
rewolucji.
Zawsze byłem mistrzem życiowej wolty. Najpierw
jako dziesięciolatek, zupełnie świadomie, postanowiłem pożegnać się z dzieciństwem i przeprowadzić
do internatu szkoły baletowej. Potem, mimo kariery
baletmistrza, rzuciłem taniec wraz z ostatnim spektaklem dyplomowym i zacząłem studia aktorskie
w Łodzi. Pięć lat temu, grając mnóstwo głównych ról
w Teatrze Jaracza, zdecydowałem o rezygnacji z etatu
i założeniu ryzykownej, autorskiej inicjatywy. Teraz,
gdy owa inicjatywa, czyli moja fundacja, przekształciła się w zespół wspaniałych pasjonatów, repertuar,
którego nie powstydziłby się dobry, instytucjonalny
teatr, nagle instynktownie wręcz potrzebuję kolejnej zmiany. Jakbym musiał się wydostać z jakiegoś
zamkniętego pomieszczenia, żeby znów zaczerpnąć
świeżego powietrza. Też tak macie? Co to jest? Czy to
głupie, desperackie? Aż sam się boję pomyśleć do czego mnie doprowadzą te wiosenne porządki. l

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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Kocham wszystkie
moje role!
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Każdej swojej roli oddaje całą swoją wrażliwość, wiedzę i wiele sił witalnych.
Chciałaby kiedyś zagrać z Januszem Gajosem i Piotrem Fronczewskim,
których uwielbia od dzieciństwa. Ewa Audykowska-Wiśniewska,
aktorka Teatru im. Stefana Jaracza, specjalnie dla LIFE IN. Łódzkie.
LIFE IN. Łódzkie: Nie jesteś łodzianką z urodzenia. Gdzie
spędziłaś swoje dziecięce lata?
Ewa Audykowska-Wiśniewska: Urodziłam się w Środzie
Śląskiej, ale przez pierwsze trzy lata mojego życia mieszkałam z rodzicami i bratem na wsi, w Kulinie, w domu moich
dziadków. Wyprowadziliśmy się po nagłej śmierci mojego
sześcioletniego brata. Po tych traumatycznych przeżyciach
zamieszkaliśmy w Brzegu.
To nie było szczęśliwe dzieciństwo…
Moja osobowość naznaczona jest trudnymi rodzinnymi
przeżyciami. Gdy miałam 10 lat mój ojciec zginął w wypadku samochodowym. Mnie i młodszą o osiem lat siostrę
samotnie wychowywała mama.
Czyli raczej nie ciągnie Cię w rodzinne strony?
Do Brzegu, absolutnie nie. Jestem teraz w innym miejscu
swojego życia.
Po maturze od razu zdawałaś do szkoły filmowej.
Oj, to nie było takie proste. Byłam bardzo utalentowanym
dzieckiem, świetnie rysowałam. W podstawówce pani od
plastyki, chciała bym zdawała do liceum plastycznego.
Musiałabym jednak zamieszkać w internacie, a na rozłąkę
ze mną nie była wówczas gotowa moja mama. Kochałam
sport, trenowałam biegi: krótkie, średnie i długie dystanse.
Z dobrym skutkiem startowałam we wszystkich możliwych
zawodach. Grałam też w piłkę ręczną, całe popołudnia spędzałam na treningach. W liceum grałam w drugoligowej
drużynie koszykówki. Z moim wzrostem 167 cm nadawałam
się tylko na rozgrywającą, ale byłam piekielnie szybka.
Dlaczego nie wybrałaś Akademii Wychowania Fizycznego?
Przez trzy lata liceum byłam zdecydowana na AWF, na rehabilitację, ale po trzeciej klasie, za namową kolegi, pojechałam
na wakacyjny obóz teatralny. Warsztaty prowadził ówczesny dyrektor teatru w Bydgoszczy i stwierdził, że powinnam
zostać aktorką. Trochę mnie to zaskoczyło, aczkolwiek
na wszystkich akademiach szkolnych, moje polonistki zawsze
mówiły, że pięknie recytuję, że mam talent i kiedyś zostanę
aktorką. Zostałam przez nie zaprogramowana. Pamiętam,
że kiedy mówiłam wiersze, to wszyscy płakali. Nie wnikam
w powody (śmiech).
Jednak zanim zaczęłaś wzruszać na teatralnej scenie…
…pojechałam na egzamin do PWST we Wrocławiu, przeszłam
wszystkie etapy i okazało się, że zdałam, ale byłam pod tak
zwaną kreską i nie dostałam się z barku miejsc. Nie napisałam
odwołania, bo nawet nie wiedziałam, że mogę, wzięłam walizkę i wróciłam do domu. Było już po egzaminach, więc nie
mogłam zdawać ani na ASP ani na AWF. Dużo moich kolegów
i koleżanek z ogólnika wybrało ekonomię, więc i ja tam trafi-

łam. Jednak kiedy zaczął się drugi nabór do Studium Nauczycielskiego w Trzebnicy, zrezygnowałam z ekonomii. Dostałam się i mam dyplom nauczyciela wychowania fizycznego.
Zrobiłam też kurs rehabilitacyjny. Po ukończeniu studium,
dostałam się na trzeci rok AWF w Poznaniu. Równolegle zdawałam do PWST w Warszawie i też się dostałam.
No to zaliczyłaś trochę studiów…
To jeszcze nie koniec! Po tym, jak dostałam się do szkoły teatralnej, zrezygnowałam z AWF-u. Do dziś pamiętam panią
w dziekanacie, która prosiła, bym została i grożąc mi palcem, mówiła, że będę żałować. Po roku w PWST zostałam
wyrzucona. Dziekan i jednocześnie opiekun roku, profesor
Aleksandra Górska, stwierdziła, że z moją wrażliwością nie
nadaję się na aktorkę. Powtarzała: „trzeba mieć wrażliwość
motyla, ale również odporność skóry słonia”. Bezpośrednio po usunięciu z PWST zdałam do łódzkiej „Filmówki”.
Już na drugim roku zagrałam u Bogdana Hussakowskiego
w „Opowieści zimowej” Szekspira. Potem u Waldemara Zawodzińskiego w „Celestynie” De Rojasa, a na czwartym roku
u Zbigniewa Brzozy w „Panu Pawle” Dorsta. To był mój spektakl dyplomowy. Ostatecznie dyrektor Zawodziński zaproponował mi rolę w „Śnie nocy letniej”, a po rocznym okresie
próbnym zatrudnił na etat i tak gram w Jaraczu do dziś.

Kocham wszystkie moje role, bo oddaję
im całą moją wrażliwość, wiedzę i wiele
sił witalnych. Robię wszystko, by je
oswoić, by się do mnie przykleiły.
Która z granych postaci jest ci najbliższa, którą mogłabyś
grać bez przerwy?
Nie mam jednej ulubionej, nigdy też nie oceniam, czy jest dobra, czy zła. Kocham wszystkie moje role, bo oddaję im całą
moją wrażliwość, wiedzę i wiele sił witalnych. Robię wszystko, by je oswoić, by się do mnie przykleiły. Praca nad postacią,
szczególnie pierwszoplanową, zajmuje nawet trzy miesiące.
Jest mozolna, ciężka, okupiona dużym wysiłkiem. Ale przychodzi taki moment, że zaczynam kochać tę postać, bo ją rozumiem i w nią wierzę.
Grywasz gównie postaci dramatyczne, w komediach źle
się czujesz?
Nie. Odnajduję się w repertuarze komediowym – granie
w takich sztukach sprawia mi ogromną przyjemność. Przykładem może być „Ławeczka na Piotrkowskiej” przygotowana przez Fundację Kamila Maćkowiaka, czy mój gościnny
występ w Teatrze Polskim w Poznaniu w „Zwale” Sławomira

15

spotkania

Shutego w reżyserii Emilii Sadowskiej. Za tę rolę dostałam
w 2005 roku główną nagrodę aktorską „Melpomeny” na IV
Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy. Grałam też z Kamilem
Maćkowiakiem w komedii „Totalnie szczęśliwi” Silke Hassler
w reżyserii Jacka Filipiaka.
A w serialach albo filmach grywasz?
Grywam, ale rzadko, raczej epizody.
Film pewnie nie dostarcza Ci tyle radości, co scena?
Nie wiem, bo nigdy nie dostałam głównej roli, właściwie
raz dostałam, ale w offowej produkcji „Konstrukcja własna” w reżyserii Tomasza Pędzieszczyka. Można ją zobaczyć na YouTube. Gram tam kobietę, która ma problemy
osobowościowe i szuka swojego miejsca w życiu.
Sama nie starasz się o filmowe role?
Teraz, tak naprawdę, nie mam na to czasu. By zabiegać o role
w filmach, trzeba być na stałe w Warszawie, uczestniczyć w castingach i trzymać rękę na pulsie. Na początku mojej kariery,
kiedy jeszcze nie miałam dzieci, całym moim życiem był teatr.
Telewizja realizowała wtedy tylko jeden serial – „Klan”. Nie było
w czym wybierać. Poza tym uważało się, że dla aktora teatralnego ujmą jest grać w serialach. No, a kiedy przyszedł na świat
mój pierwszy syn, kariera filmowa stała się mniej ważna.
Bardzo zależy mi na świadomym wychowywaniu moich
dzieci, a to wiąże się z nieustannym poświęcaniem im czasu.
Cudownie jest grać w filmach. Praca aktora jest zapisana na taśmie, a zarobki pozwalają na godne życie. Pod względem finansów, teatr jest niewdzięczną formą uprawiania zawodu aktora
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Ewa Audykowska-Wiśniewska
Ma na swoim koncie wiele epizodów w filmach i serialach,
na stałe związana z łódzkim Teatrem im. Jaracza, na którego
scenie zagrała w licznych spektaklach. Teraz możemy
ją podziwiać m.in. w „Gorącym lecie w Oklahomie”,
„Totalnie szczęśliwych”, „Lwie na ulicy” oraz najnowszym
spektaklu „Z miłości”. Ma dwóch synów, mąż Paweł
też jest aktorem innej łódzkiej sceny – Teatru Nowego.
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– zarobki są nieadekwatne do wykształcenia, doświadczenia
oraz wysiłku i czasu włożonego w pracę. Na scenie aktorzy pracują umysłem, duszą i ciałem. Przez cały okres prób trzeba się
całkowicie angażować – psychiczne, emocjonalne i fizyczne. To
ogromnie wyczerpuje. Na dodatek praca w teatrze jest ulotna,
istniejesz przez chwilę, a potem nikt już tego nie pamięta. Można to wytrzymać tylko dzięki pasji do tego zawodu.
Aktor, z którym chciałabyś zagrać, to…?
Od dzieciństwa kocham panów Piotra Fronczewskiego
i Janusza Gajosa, są charyzmatyczni, niezwykli, po prostu
nieprzeciętni. Jestem jednak realistką i już wiem, że nasze
spotkanie na scenie jest raczej niemożliwe.
Aktorka, z którą chciałabyś się spotkać na scenie, to…?
Jest wiele wybitnych aktorek, które cenię.
Tu nie masz już tak szybkiej i prostej odpowiedzi.
Szybko straciłam ojca i może podświadomie jako dziecko
szukałam kontaktu z takimi ciepłymi, a przy tym charyzmatycznymi mężczyznami.
A z gwiazd Hollywoodzkich…
Nigdy nie myślałam o tym (śmiech). Podziwiam Jeremiego
Ironsa, Anthony’ego Hopkinsa cenię niezwykle – po prostu
zapiera dech w piersiach, uwielbiam Willema Dafoe, Roberta Redforda. To jest to stare pokolenie, charyzmatycznych,
rasowych aktorów. Dziś trudno takich znaleźć. Może Ryan
Gosling... A z kobiet – Meryl Streep, Gena Rowlands, Kate
Blanchet, Kate Winslet.
Mąż również jest aktorem, gra w Teatrze Nowym. Zagraliście kiedyś razem?
W dojrzałym życiu zawodowym nie. Graliśmy razem w szkole. Byliśmy na jednym roku, w jednej grupie. Po studiach
graliśmy przez chwilę we wspólnej bajce, w „Szelmostwach
Lisa Witalisa” – założyliśmy firmę i jeździliśmy po szkołach
i przedszkolach. Ta bajka sfinansowała nam kilkukrotnie pobyt na wakacjach nad morzem.
Trudno żyć pod jednym dachem aktorskiemu duetowi.
Życie w całym swoim pojęciu jest trudne.
Nie boicie się, że możecie przed sobą grać?
Bardzo dobrze się znamy i wiemy, kiedy gramy w domu,
albo coś przed sobą ukrywamy. Ale przypuszczam, że nie
aktorzy też to wiedzą. Nie jestem w stanie przewidzieć tego,
czy potrafię zapobiec zmianom, dokonującym się w drugim
człowieku, czy potrafię wpłynąć na jego wybory. Mogę tylko czekać na szczerość.
Czy zawodowo jesteś spełniona, czy najważniejsza rola
jeszcze przed Tobą?
Jest jeszcze wiele ról, które mogą mnie rozwinąć aktorsko. Ale
jestem też aktorką spełnioną, mam piękne role w swoim dorobku i jestem wdzięczna reżyserom, z którymi pracowałam
– za możliwość spotkania z nimi i doświadczania tylu wielowymiarowych postaci. Ale aktorstwo uzależnia. Od wielkich,
dojrzałych aktorów słyszę czasami, że nawet po przejściu
na emeryturę, ciągle chce im się grać. Myślę, że to przez emo-

cje i zaangażowanie intelektualne, które cały czas towarzyszom aktorom. I jeśli ktoś cię od tego odcina, to bywa ciężko.
Lubisz się rozwijać, robić coś oprócz grania na scenie?
Skończyłam podyplomowe studia pedagogiczne – terapię i diagnozę dziecięcą. Chciałam zająć czymś umysł, bo mało grałam.
Dlaczego?
Jestem coraz starsza, a starsze aktorki nie są już atrakcyjne,
więc minimalizuje się ich rolę w teatrze. W polskim filmie jest
pod tym względem jeszcze gorzej. Mam dwójkę małych dzieci.
Lęk o byt materialny pcha mnie do szukania alternatyw zarobkowych. Skończyłam terapię z obawy, że nie będę mogła ich
utrzymać. Muszę mieć coś w zanadrzu, to jest mi potrzebne dla
mojego wewnętrznego spokoju.

Praca w teatrze jest ulotna, istniejesz przez
chwilę, a potem nikt już tego nie pamięta.
A joga…
Jestem namiętną joginką. Sport towarzyszy mi od dzieciństwa, więc szukałam różnych możliwości utrzymania
ciała w dobrej kondycji – dla zdrowia i zawodu, a joga to
zapewnia. Pozwala na utrzymanie elastyczności, mocy
ciała i ważnych pozafizycznych aspektów. Praktykuję
hatha jogę 17 lat, bardzo regularnie.
A co robisz w wolnych chwilach, jeśli je masz?
Studia doktoranckie w Szkole Filmowej w Łodzi.
Chcesz wykładać?
Nie myślę teraz o tym. Mój umysł jest jeszcze na tyle sprawny,
że chłonie wiedzę i po prostu z tego korzystam. Być może za parę
lat jego możliwości się ograniczą i wówczas byłoby za późno
na dokształcanie. Chciałabym też stworzyć sobie ewentualną
możliwość dzielenia się doświadczeniem. Poza tym sam fakt
posiadania możliwości wyboru wzmacnia psychikę.
Najnowsza sztuka, w której możemy Cię podziwiać to
„Z miłości” w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego.
Sztuka Petera Turriniego to wspaniały, artystyczny, niebanalny materiał dla aktora. Jej tematem jest ból, wynikający z braku miłości, bliskości, dzieci, pracy, docenienia, umiejętności
zrozumienia, akceptacji. Pokazuje również groteskowość człowieka. Wierzę, że każdy spektakl aktywizuje myślenie, dzięki któremu jesteśmy zdolni do refleksji. A przecież to właśnie
refleksja jest początkiem przemian w naszym wewnętrznym,
duchowym życiu. Kiedy oglądam tak wielowymiarowe spektakle mam wrażenie, że „złapałam Pana Boga za nogi” – dlatego
w „Z miłości” analogicznie, jako Elfrida, łapię moją córeczkę za
nóżki. Ale nic już więcej nie powiem. To trzeba zobaczyć.
Zdradzisz nam jakie są Twoje ulubione miejsca w Łodzi?
Wszystkie parki, Łagiewniki, okolice katedry, „Ławeczka
na Piotrkowskiej” (śmiech). No i najważniejsze, zoo! Dlaczego?
Odpowiedź jest w spektaklu „Z miłości”. Zapraszam! l
Rozmawiała Beata Sakowska
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Jestem szczęściarzem
Kiedy na koncertach publiczność śpiewa razem ze mną moje piosenki,
a na dodatek sprawia im to dużo radości, to jestem spełniony i szczęśliwy.
Wtedy czuję, że odniosłem w życiu sukces – mówi Artur Gadowski,
muzyk rockowy, wokalista zespołu IRA, od kilkunastu lat mieszkający w Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Ponad trzydzieści lat na scenie muzycznej, Pana pierwsze skojarzenie?
Artur Gadowski: Nie chce się wierzyć, że to już trwa trzydzieści lat. Kawał czasu, ale uświadamiam to sobie dopiero
wówczas, kiedy zaczynam o tym myśleć i przypominać jakieś
wydarzenia z przeszłości. Generalnie nie rozmyślam o tym,
co za mną. Raczej wybiegam myślami do przodu, do tego, co
mam jeszcze do zrobienia, co muszę zrobić, co chciałbym zrobić i o czym marzę. Tak, zdecydowanie wolę przyszłość.
Jakieś zdarzenia na pewno mocniej tkwią w pamięci?
Oczywiście, ale nie wracam do rzeczy, które były nieprzyjemne, czy źle mi się kojarzą. Staram się o nich nie myśleć.
Skupiam się na rzeczach fajnych. Chociaż czasem, nawet te
mniej zabawne sytuacje z przeszłości, po latach mogą okazać się całkiem śmieszną anegdotą. Zastanawiam się czasami nad tym, co przez te trzydzieści lat robiłem? I wychodzi,
że w zasadzie wciąż to samo.
Pochodzi Pan z muzykalnej rodziny, tata ukończył Konserwatorium Muzyczne i grał na saksofonie, mama uczyła śpiewu, ale kształcił się w zupełnie innym kierunku.
Rodzice nie chcieli żebym był muzykiem. Obydwoje doskonale wiedzieli co to znaczy. Próbowali mi znaleźć jakieś ciekawsze zajęcie. Gdy okazało się, że mam zdolności manualne, bo jako 12- 13-latek całkiem nieźle rysowałem, a poza
tym interesowałem się modelarstwem, to mama wpadła na
pomysł, że może by to wszystko jakoś skleić i wymyśliła mi
zawód jubiler-złotnik. To było straszne, bo mnie absolutnie
nigdy jubilerstwo nie interesowało. Dla świętego spokoju
zdecydowałem się na naukę tego zawodu. Równolegle cały
czas próbowałem zostać muzykiem i zakładałem swoje kolejne amatorskie zespoły.
Na to, że chciał Pan zostać muzykiem wpływ miała twórczość Beatlesów. Chciał być Pan gitarzystą, a został…
Wokalistą. Najpierw byłem wokalistą z gitarą. A zacząłem śpiewać, bo naszego wokalistę powołano do wojska
i moi koledzy z zespołu tak postanowili. Grałem na gitarze i nie ciągnęło mnie do śpiewania. Trochę też próbowałem na pianinie, czy na bandżo, które było w domu,
ale na żadnym z tych instrumentów nie grałem dobrze.
Swoje pierwsze nagrania tworzyłem w domu przy pomocy
dwóch magnetofonów i komputera Atari, i tylko wtedy śpiewałem, ale tak naprawdę nie umiałem tego. Koledzy jednak
stwierdzili, że skoro nie ma wokalisty, to ja nim będę, bo ktoś

20

musi. Poza tym zbliżał się termin konkursu zespołów szkolnych. Nie byliśmy co prawda szkolnym zespołem i nie wiem
jakim cudem się tam znaleźliśmy. Ktoś nas wpisał na listę,
ktoś nie zauważył, że jesteśmy za starzy, no i jakoś tak wyszło.
Mieliśmy kilka dni na przygotowanie się. Mama nie mogła
słuchać mojego śpiewu. Przyszła do mnie i powiedziała: słuchaj dziecko, jak już masz śpiewać, to ja ci wytłumaczę o co
chodzi, jak to działa, jak trzeba oddychać i tak dalej. To były
moje pierwsze lekcje śpiewu. Dopiero wtedy śpiewanie mi się
spodobało. A konkurs wygraliśmy.
A później zaczął się czas z IRA?
Jednym z jurorów w konkursie był Kuba Płucisz, gitarzysta
w IRA. Przez kilka lat zespół funkcjonował jako kapela, która
co roku grała w zupełnie innym stylu i w innym składzie. Niezmienni byli tylko Kuba i perkusista Wojtek Owczarek. Kilka
miesięcy po konkursie, Kuba szukał do zespołu wokalisty,
basisty i klawiszowca, bo akurat śpiewającego basistę zabrali
do wojska. Zaproponował, żebym przyszedł na próbę. Zrobiliśmy wtedy pierwszą naszą piosenkę „Zostań tu”, którą rok
później – w 1988 – debiutowaliśmy na festiwalu w Opolu. To
pierwszy tekst, który napisałem dla zespołu i pierwszy utwór
jaki w nim zaśpiewałem.

Zastanawiam się czasami nad tym,
co przez te trzydzieści lat robiłem?
I wychodzi, że w zasadzie wciąż to samo.
Po pewnym czasie zespół zawiesił działalność, a Pan
zaczął karierę solową. Później mimo jego reaktywacji nie
zrezygnował Pan z niej. Stała się równie ważna?
Po dziesięciu latach z zespołem zauważyłem, że są pewne
rzeczy, które chciałbym zrobić, a zespół mnie w jakimś
stopniu ograniczał. Wiadomo, że IRA pewnych rzeczy nie
zrobi, bo stylistycznie nie będzie to do niej pasowało. Kiedy
nagrywałem swoją pierwszą solową płytę, to pojawiły się
na niej nowe elementy w aranżacjach i kilka dodatkowych
instrumentów. Jednak stylistycznie nie odbiegała od tego,
co robiłem z IRA. W jakimś stopniu ta płyta była podświadomie zachowawcza, podobna stylistycznie do tego, co grała IRA. Pojawili się jednak inni kompozytorzy jak Marek
Kościkiewicz, który napisał mi wtedy cztery piosenki. Dwie
z nich gramy do dzisiaj i są wielkimi przebojami.

Proszę wybrać dwa, trzy utwory, które czy to z repertuaru zespołu czy solowego uważa Pan za najważniejsze?
Pierwszy i najważniejszy, to „Zostań”. Śpiewam go od 31 lat.
To początek mojej zawodowej drogi. Drugą piosenką jest na
pewno „Mój dom”. To utwór, który pojawił się w konkretnym czasie – w momencie przemian ustrojowych w naszym kraju. Trzeci, to „Znamię”, piosenka, której nienawidzę i nie znoszę (śmiech). Wiem, że to jest dobry utwór
tylko, że ja nie lubię go z innego powodu. Po prostu nigdy
nie mogłem go zaśpiewać. Koledzy wymyślili tę piosenkę
sami i nie wzięli pod uwagę skali mojego głosu, a jest ona
za wysoka dla mnie. Dlatego bardzo rzadko wykonuję ją na
koncertach. Ważnym utworem jest też „Szczęśliwego Nowego Jorku”, pierwsza piosenka z moich solowych.
Trafiła nawet do filmu.
Tak, choć trochę przypadkiem. Marek Kościkiewicz, kompozytor i autor tekstu, zadzwonił do mnie i powiedział,
że ma propozycje napisania muzyki do filmu, wymyślił
piosenkę i uważa, że jestem jedyną osobą, która powinna
to zaśpiewać. Jest jeszcze piosenka „Wybacz”. Wiele osób
myśli, że jest to tekst, który mężczyzna śpiewa do swojej
ukochanej i ją przeprasza. To jednak piosenka, którą napisałem dla swojego ojca w momencie, kiedy on umierał. Te
wszystkie utwory traktuję bardziej emocjonalnie.
Uważa się Pan za osobę mocno emocjonalną?
Tak i niestety czasem te emocje biorą górę nad rozumem.
Nie powinienem reagować na niektóre rzeczy, a jakoś nie
potrafię i czasami jest to błąd.
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Miał Pan w życiu epizod z wyjazdem do Chicago, gdzie
pracował jako malarz pokojowy…
Tak było. Polski rynek muzyczny na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych był zdominowany
przez muzykę lżejszą, zupełnie inną niż to, co my graliśmy. Krótko mówiąc nie mieliśmy z czego żyć. Wyjechaliśmy do Stanów. Tam pracowaliśmy, ale nie przestaliśmy
grać. Wynajęliśmy salę, na spółkę z człowiekiem, który
dysponował sprzętem nagłośnieniowym. On miał gdzie
trzymać sprzęt, a my na czym grać. To było w sumie fajne
doświadczenie. Udało się nawet zagrać parę koncertów.
W ciągu czterech miesięcy było ich chyba z pięć w różnych
klubach. Na więcej nie mieliśmy czasu i sił.
Stwierdził Pan kiedyś w jednym z wywiadów, że w kraju
osoba odnosząca sukces nie jest dobrze traktowana…
Bo tak jest. Jesteśmy narodem bardzo zawistnym i nie
potrafimy uszanować czyjegoś wysiłku i trudu. Gdzie indziej na świecie ludzie myślą, że jeżeli ktoś odniósł sukces,
to musiał szalenie ciężko nad tym pracować, a u nas, że
pewnie ma znajomości. To jest ta różnica (śmiech).
Zauważył Pan, że dzięki pojawieniu się nowych mediów,
serwisów muzycznych i YouTube pojęcie sukcesu się
zmieniło? Popularność, która wcześniej zależała od emitowania piosenek w radiu, dziś zależy od czegoś innego.
Tak, pod tym względem zaszła duża zmiana i to mi się bardzo podoba. Kilka milionów odtworzeń piosenki, to coś,
czego nie da się zmanipulować i nie zauważyć. To są prawdziwe liczby, to są prawdziwi ludzie, którzy rzeczywiście
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obejrzeli wideo i posłuchali piosenki. To właśnie stamtąd
można się dowiedzieć, kto jest popularny i jaka muzyka się
ludziom podoba. Na pewno nie z radia i telewizji. One dzisiaj stały się w zasadzie do niczego muzyce niepotrzebne.

Stara się Pan chronić życie rodzinne, ale dzięki córce
Zuzannie, od kiedy zaczęła śpiewać, nie do końca jest to
możliwe. Nie odradzał jej Pan wzorem swoich rodziców?
Nie. Poza tym ona doskonale wie z czym wiąże się bycie
artystą, muzykiem. Jako ośmiolatka stwierdziła, że chce
iść do szkoły muzycznej uczyć się grać na skrzypcach.
Tak się zaczęło. Teraz studiuje edukację muzyczną, więc
dalej uczy się muzyki. Gra na różnych instrumentach,
dużo lepiej ode mnie. Śpiewa i sama pisze swoje piosenki.
Skończyliśmy nagrywanie jej pierwszej płyty. Teksty do
wszystkich utworów napisała sama, muzykę też skomponowała sama, w dużym stopniu wymyśliła aranżacje. To
jej płyta. Ja tylko ją zarejestrowałem i nagrałem, zmiksowałem, ewentualnie coś podpowiedziałem, ale nie ingerowałem w materiał. Fajnie jest widzieć jak własne dziecko
robi takie rzeczy. Uważam, że jest lepsza niż ja w jej wieku, dojrzalsza. Ja nie pisałem takich piosenek.
Ponad dziesięć lat temu w jednym z wywiadów powiedział Pan, że zastanawia się czy nie powinien zwolnić
w życiu. Zwolnił Pan?
Szczerze mówiąc przyspieszyłem nawet. Jest dużo zobowiązań, które mam jako wokalista zespołu i ze swoimi solowymi
projektami. Choćby z płytą „TanGado”. Od trzech lat odmawiam koncertów kolegom, z którymi ją nagrywałem, bo nie
mogę znaleźć terminu. Oprócz tego mam kameralne koncerty – gram na gitarze i śpiewam. Bardzo to lubię. Realizuję też
projekt „Najpiękniejsze ballady świata”. Występuję w duecie
z Natalią Wilk z Lublina, bardzo zdolną, młodą dziewczyną. Śpiewamy piosenki zagraniczne, polskie i dużo moich
(śmiech). Na ten wywiad też przybiegłem ze studia i wracam
tam za chwilę, bo muszę kończyć płytę Zuzanny.
Nie pojawia się ponownie myśl, by zwolnić?
Oczywiście, zwolnię jesienią, mam taki tydzień jesienią
wolny i wtedy zwolnię (śmiech).
To, co Pan osiągnął, jest…
Efektem ciężkiej pracy. Czasem przypadku i szczęścia.
Bywa, że człowiek pojawia się przypadkiem w jakimś
miejscu i dostanie to, na co nie liczył.
Uważa się Pan za szczęśliwego człowieka?
Tak, jestem szczęśliwy. Dlatego, że robię to o czym zawsze
marzyłem. I od siedemnastu lat nie muszę myśleć o tym,

Zdjęcia: Paweł Łacheta

W trakcie kariery miał Pan poważne problemy ze zdrowiem. Potrzebna była operacja tarczycy. Nie bał się Pan,
że śpiewanie będzie niemożliwe?
Nie myślałem o tym w ten sposób. Trafiłem w ręce bardzo dobrych lekarzy, którzy mi wszystko wyjaśnili, pokazali dobre
i złe scenariusze. Wiedziałem, kto się mną zajmuje i byłem
pewny, że wszystko się dobrze skończy. Byłem jednak przygotowany na to, że gdybym nie daj Boże stracił możliwość śpiewania, to będę zajmował się dalej muzyką, ale produkując ją.

Artur „Gadzio” Gadowski
Wszechstronnie utalentowany artysta, obdarzony
wspaniałym głosem i niespotykanym darem zjednywania
sobie sympatii fanów. Urodził się 1 czerwca 1967 roku
w Radomiu. Swoją muzyczną karierę rozpoczął w 1985 roku
z zespołem „Kurcze blade” oraz „Landrynki dla dziewczynki”
w roku 1986. Od 1987 roku współtworzy zespół IRA.

że musiałbym zająć się czymś innym, żeby mieć na życie
i płacenie rachunków. Uważam, że jestem szczęściarzem.
Ma Pan poczucie, że doszedł na artystyczny szczyt?
Sukcesem dla mnie jest to, że nie muszę tak, jak wielu moich kolegów, bardzo zdolnych artystów, szukać sobie zajęć, które pozwalają utrzymywać siebie i rodzinę. Ja żyję
z muzyki. Nie muszę robić nic innego i to jest fajne, to jest
właśnie ten szczyt. A kiedy jeszcze na koncertach publiczność śpiewa razem ze mną moje piosenki, a na dodatek
sprawia im to dużo radości, to jestem spełniony i szczęśliwy. Wtedy czuję, że odniosłem w życiu sukces. l
Rozmawiał Krzysztof Karbowiak

23

biznes

Jubileuszowe
Targi Fast Textile
O piątej, jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych
Fast Textile, odbywających się od 22 do 24 listopada w PTAK
WARSAW EXPO rozmawiamy z Niną Ryszką, organizatorem Targów.
LIFE IN. Łódzkie: Już od pięciu lat organizuje
Pani Targi Fast Textile, najważniejszą imprezę w branży tekstylnej. Skąd taka popularność targów?
Nina Ryszka: Firma PTAK od 25 lat jest
liderem handlu odzieżą w Polsce, a Miasto
Mody PTAK w Rzgowie jest najbardziej
znanym ośrodkiem zaopatrzenia sklepów
odzieżowych w Europie, bo to właśnie
region łódzki jest kolebką przemysłu włókienniczego. Targi to było wyjście naprzeciw
potrzebom producentów odzieży, którzy chcą
kupować tkaniny, maszyny, dodatki i akcesoria
podczas jednego wydarzenia. Tekstylia odzieżowe
to idealna podstawa targów, jednak elementem napędowym
stało się poszukiwanie branż, w których tekstylia są również
wykorzystywane. Zainteresowanie wystawców nie tylko z Polski sprawia, że Międzynarodowe Targi Tekstylne Fast Textile
są jedynym tak prestiżowym i profesjonalnym wydarzeniem
w Polsce. Dodatkowo PTAK WARSAW EXPO, to największe
centrum targowo-kongresowe w Europie Środkowej o tak
wyjątkowej lokalizacji, które jest idealnym punktem na mapie
Polski dla wystawców z kraju i zagranicy. Udział w targach jest
formą promocji – wzmacnia profesjonalny wizerunek firmy
i daje możliwość uzyskania fachowej wiedzy na temat oferowanych produktów. Warto pamiętać o tym, do kogo chcemy
dotrzeć z naszą ofertą – czy chcemy pokazać wszystko, czy też
skupiamy się na wybranej grupie odbiorców. Poza tym każdy
wystawca powinien promować udział w targach wśród swoich
klientów i kontrahentów, bo pojawienie się na targach umożliwia podtrzymywanie długofalowych relacji biznesowych.
Do kogo są skierowane?
Podczas poprzednich edycji Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile w PTAK WARSAW EXPO 400 wystawców
miało szansę pokazać najlepsze produkty i usługi klientom
biznesowym i detalicznym – byli to projektanci wnętrz i mody,
międzynarodowi kontrahenci, producenci odzieży i dekoracji
wnętrz, szwalnie, hurtownie, właściciele sklepów multibrandowych, właściciele sklepów internetowych, media i blogerzy
oraz pracownicy działów zamówień. W ubiegłym roku przez
trzy dni PTAK WARSAW EXPO odwiedziło 27000 osób, w tym
uczniowie i studenci z całej Polski, którzy mają unikalną szansę, aby zajrzeć za kulisy przemysłu odzieżowego. Nabywcy do-
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cenili wysokiej jakości tkaniny i maszyny, przystępną cenę oferowaną specjalnie na Fast Textile oraz
różnorodny asortyment.
Każdego roku produkty prezentuje
coraz więcej firm, w ubiegłym było ich
już ponad 400 z ponad 40 krajów. Ilu
wystawców spodziewacie się w tym
roku i skąd przyjadą?
To jedyne Targi w Polsce, na których można
spotkać zarówno wystawców jak i odwiedzających z zagranicy. Silną grupę będą stanowić
wystawcy, których stoiska mieścić się będą w Pawilonach Narodowych, a wśród nich m.in.: Turcja,
Włochy, Chiny, Pakistan, Tajwan, Indie, Iran, Gruzja, Kazachstan i Azerbejdżan. Ponadto swoje produkty zaprezentują firmy z: Francji, Niemiec, Rosji, Czech, Ukrainy, Portugalii,
Danii, Uzbekistanu, Grecji, Holandii, Białorusi, Estonii, Hiszpanii, Anglii, Litwy i Egiptu. Podczas piątej, jubileuszowej
edycji będzie ponad 500 wystawców.
Rośnie też liczba odwiedzających, ale ze statystyk wynika, że na targi przyjeżdżają ludzie, którzy wiedzą czego
chcą – chcą zawierać kontrakty i składać zamówienia,
a czego poszukują indywidualny odbiorcy?
Targi Fast Textile to największe wydarzenie branży tekstylnej w Europie Środkowej, dlatego odwiedzają nas największe
światowe marki, ale również detaliści. Indywidualni odbiorcy to najczęściej młodzi projektanci, przyszli przedsiębiorcy
i miłośnicy szycia. Na Targach poszukują inspiracji i produktów dobrej jakości. Cieszmy się, że dzięki naszemu przedsięwzięciu coraz więcej osób interesuje się szyciem. U nas można
zapoznać się z trendami na nadchodzący sezon, posłuchać
interesujących wykładów oraz zyskać nowe umiejętności na
warsztatach konstrukcji ubioru, zdobienia czy szycia.
Jak na targach odnaleźć tych, na których nam zależy?
Powierzchnia Targów podzielona jest na strefy tematyczne Tkaniny i Dzianiny, Maszyny, Przędza, Usługi, Dodatki
i Akcesoria, a każdy Pawilon Narodowy będzie reprezentował grupę wystawców z poszczególnych krajów. Zagraniczne delegacje pozwalają nam pozyskać kontakty biznesowe z agentami, którzy odpowiadają za zaaranżowanie
pawilonów o łącznej powierzchni około 17000 mkw. każdy
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oraz międzynarodowych odwiedzających poszukujących
partnerów biznesowych w Polsce. Dodatkowo PTAK WARSAW EXPO, to największe centrum targowo-kongresowe
w Europie Środkowej o tak wyjątkowej lokalizacji, które
jest idealny punktem na mapie Polski dla wystawców z kraju i zagranicy. Materiały marketingowe dystrybuowane na
Targach z mapą wydarzenia, listą wystawców i harmonogramem pomogą zaplanować pobyt i odnaleźć się na blisko
43 000 mkw. powierzchni wystawienniczej.
Czy Pani zdaniem targi są nadal dobrym miejscem na
nawiązywanie relacji biznesowych, przecież dziś sporo
kontraktów zawieranych jest w wirtualnym świecie?
Dla dużych, uznanych firm targi są sposobem ugruntowania ich pozycji na rynku. Dla małych firm to możliwość
promocji, a także wykorzystania potencjału klientów i zaprezentowania się w gronie najlepszych. Wirtualny przekaz
informacji jest dziś w biznesie potrzebny, ale nie zastąpi bezpośrednich spotkań, nawiązywania bezpośrednich relacji
między producentami a kupującymi.
Porozmawiajmy jeszcze o wydarzeniach towarzyszących,
bo targi to nie tylko miejsce nawiązywania relacji biznesowych, to także forum wymiany wiedzy i doświadczeń?
Podczas ubiegłorocznej edycji Targów pojawiły się trzy nowe
wydarzenia, które będą także w tym roku. Po raz pierwszy
zorganizowaliśmy plebiscyt Stoisko uszyte na miarę. Polegał na wytypowaniu przez odwiedzających najpiękniejszego stoiska. Nagrodą była wyjątkowa statuetka oraz rabat
w wysokości 50 procent na udział w kolejnej edycji Targów
Fast Textile. Drugą nowością były warsztaty pasmanteryjne
zorganizowane przez firmę Pasmanteriaozdobna.pl, podczas których uczestnicy ozdabiali ulubione części swojej garderoby. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również
warsztaty „Pierwsze spotkanie z maszyną” organizowane
przez UltraMaszynę. Ich uczestnicy mieli szanse poznać
tajniki szycia na maszynie i spotkać się z Janem Leśniakiem,
autorem wielu książek o szyciu. Poprowadził on warsztaty
z szycia plecaków, na których zostały uszyte plecaki z pięknym sercem wyhaftowanym na Maszynybrother.pl i kosmetyczki z papieru wodoodpornego od Tkaniny Karoliny. Tradycyjnie, podczas Targów odbyło się Forum Tekstylne, na
którym wybitni eksperci znanych firm, prowadzili warsztaty i szkolenia dotyczące między innymi innowacji we
włókiennictwie, ekologii tekstyliów, wymagań prawnych

i normalizacji w odzieży dziecięcej czy surowców odnawialnych wykorzystywanych we włókiennictwie. Specjaliści
reprezentowali Izbę Bawełny, Instytut Tekstyliów z Manchesteru, Instytut Włókiennictwa, Świat Druku, Urząd Marszałkowski czy TRIZ zarządzanie innowacyjnym włókiennictwem. Ta inicjatywa jest dla nas bardzo istotna, ponieważ
podczas Forum poruszane są ważne kwestie z branży tekstylnej i można tam wymienić się doświadczeniami.
W tym roku zaskoczycie czymś wystawców i gości?
Szykujemy dwa ważne wydarzenia. Gościem specjalnym
tegorocznej, piątej edycji będzie Monic Millinery z Londynu, która jest dyplomowaną mistrzynią modniarstwa,
kreatorką nakryć głowy i nauczycielką zawodu modystka.
Dzięki królewskiej rodzinie i ślubowi książęcej pary, awangardowe nakrycia głowy znów budzą podziw i pożądanie.
W strefie szkoleń pani Monika przeprowadzi warsztaty,
na których wyjaśni jak stworzyć wymarzony fascynator.
Dodatkowo pokażemy wystawę czapek, ozdób, woalek,
kapeluszy i fascynatorów. Drugą nowością będą warsztaty z konstrukcji odzieży i przygotowania szablonów do jej
produkcji. Zawsze na początku nauka szycia jest trudna,
w związku z tym odkryjemy rąbka tajemnicy tej pracy,
a podczas warsztatów będzie można zdobyć niezbędne
umiejętności do stworzenia wykroju.
Czy możemy zdradzić co będzie trendy w sezonie 2019?
To jest najbardziej wyczekiwany moment Targów więc teraz nic nie powiem. Strefę Trendów otworzymy w czwartek
22 listopada, punktualnie o 10. Tam właśnie kreujemy i promujemy modę. W czasie organizacji wydarzenia zachęcamy
wszystkich Wystawców do dostarczenia do Strefy Trendów
tkanin, dzianin, maszyn, modnych aranżacji czy dodatków.
Ekspozycję zaaranżuje projektantka w oparciu o trendy największych domów mody. Ekspozycja będzie prezentowana na
podwieszeniach w nowoczesnych meblach z podświetleniem.
W jakim dalej kierunku będą rozwijać się targi?
Cel pozostaje ten sam: rozwijać Targi na arenie międzynarodowej, być wsparciem dla polskich firm, ale myśleć
globalnie, sprostać potrzebom i wymaganiom wystawców
oraz odwiedzających. Tegoroczna edycja Targów jest dla
nas wyjątkowa, ponieważ firma PTAK obchodzi 25-lecie.
Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile, które odbędzie się
w dniach 22-24 listopada 2018 w PTAK WARSAW EXPO! l

25

biznes

Sposób na biznes?
Neutralizacja dronów…
Jako dziecko zrobił teatr w mieszkaniu. Dziś pracuje nad neutralizacją dronów…
Poznajcie Roberta Fintaka, łódzkiego przedsiębiorcę, prezesa zarządu firmy Terra
Hexen, założyciela organizacji ILS, Hutchinson Institute, niespokojnego ducha.
LIFE IN. Łódzkie: Gen przedsiębiorczości uaktywnił się
u Pana dość wcześnie. Od zawsze lubił Pan wymyślać
biznesowe sposoby na życie?
Robert Fintak: Zaczęło się to w czwartej klasie szkoły podstawowej, z kilkoma kolegami z podwórka założyliśmy w moim
mieszkaniu teatr. Napisaliśmy kilka dziwacznych scenariuszy,
zaprosiliśmy dzieciaki z osiedla, sprzedaliśmy im bilety po 5
zł, na kanapie po 7. Udało się nam zorganizować kilka przedstawień zanim gwałtownie zakończyliśmy działalność. Można powiedzieć, że staliśmy się ofiarami marketingu i nagłej
decyzji mojej mamy. Zakleiliśmy całe osiedle plakatami z „zaproszeniem do teatru na przedstawienie” do mojego mieszkania. Kiedy mama to zobaczyła, nagle dramatycznie poczerwieniała na twarzy…. i nie powiem jak to się dla mnie skończyło.
Nie zatrzymało to Pana biznesowej aktywności.
Przeciwnie – zacząłem szukać nowych sposobów na zarabianie. Najpierw klasyka, czyli zbieranie truskawek, jakieś drobne
prace porządkowe, wymiana komiksów, „tygrysów” – takich
małych książeczek na tematy wojenne, to tylko niektóre z nich.
Aż wreszcie któregoś dnia, robiąc kolejny, dziecięcy interes
życia, trochę przez przypadek, trafiłem na swoją pasję. Moja
chrzestna, która wiedziała, że uwielbiam czytać, podarowała
mi najnowsze wydanie książki „Pan Samochodzik i człowiek
z UFO”, wtedy unikat. Przeczytałam i wymieniłem książkę
z kolegą z klasy, na pierwszą w mojej kolekcji starą monetę.
Bardzo ciekawy okaz z XV wieku, choć wtedy ani ja, ani kolega,
a zwłaszcza jego rodzice nie mieliśmy o tym pojęcia. Zacząłem
zbierać monety z całego świata. Robię to do dziś i ze swoich wyjazdów zagranicznych staram się przywozić różne monety.
A co było pierwszym biznesem w bardziej dorosłym życiu
– na studiach, a może jeszcze w liceum?
Pierwsze poważne pieniądze zarobiłem jako student ostatniego roku. Dostałem pracę Warszawie, w jednej z międzynarodowych korporacji. Doszedłem nawet do dość wysokiego stanowiska i wydawało mi się, że praca w stolicy, to będzie dobry
sposób na życie, nawet wynająłem tam z żoną mieszkanie. Po
jakimś czasie uznałem, że to nie to – za szybko, zbyt intensywnie, zbyt stresująco, bez wartości, nie ja ustalam cele, tylko
skądś te cele przychodzą, nie zawsze się z nimi zgadzałem…
Decyzja mogła być tylko jedna – powrót do Łodzi. A tu było jak
w „Ziemi Obiecanej” – ja nie miałem nic, przyjaciel nie miał nic,
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więc razem mieliśmy akurat tyle, żeby założyć ILS czyli agencję
tłumaczeń. Niedługo potem dołączyła do nas Magda Chojnacka
i Małgosia Polzenius, wspólnie zaczęliśmy budowę największej
w Polsce sieci biur tłumaczeń według modelu franczyzowego.
I wtedy pojawił się pomysł na firmę szkoleniową?
Chcieliśmy równolegle tłumaczyć i szkolić, ale szybko okazało
się, że te dwie działalności są od siebie tak różne i potrzebują różnych kompetencji, ludzi o zupełnie innych umiejętnościach, musieliśmy podzielić zespół na dwa osobne. W tłumaczeniach jest dużo dynamiki – trzeba szybko podejmować
decyzje i nie ma miejsca na jakikolwiek błąd. Natomiast szkolenia, to praca koncepcyjna, która z natury nie może być szybka. Żeby dobrać odpowiednie szkolenie, trzeba przeanalizować konkretną sytuację i stworzyć optymalne rozwiązanie.

Jestem niespokojnym duchem,
w głowie pomysł goni pomysł.
Od tłumaczeń i szkoleń po nowoczesne technologie. Czas
na neutralizowanie dronów, cokolwiek to znaczy…
Ja jestem niespokojnym duchem, w głowie pomysł goni pomysł.
Uważam, że drony, jak kiedyś koło, maszyna parowa czy Internet, w nieodwracalny sposób zaczynają wpływać na nasze
życie. Są wykorzystywane w rolnictwie, ratownictwie, transporcie, medycynie, geodezji, bezpieczeństwie, całej sferze wojskowej czy w mediach. W Dubaju, na targach nowoczesnych
technologii, widziałem drona-taksówkę, która jest w stanie
przewieźć 130 kg, czyli może zabrać człowieka. Dziś jest to jeszcze niemożliwe ze względów prawnych, ale jutro… Zastosowanie dronów ma bardzo dużo plusów, jednak warto pomyśleć
o ich ciemnej stronie. Co się stanie jeśli drony zostaną użyte
przez ludzi, którzy mają złe zamiary. Mogą służyć do podsłuchiwania, nagrywania nas z powietrza w sytuacjach, w których
nie chcielibyśmy być nagrywani, choćby w przydomowym basenie. Mogą zostać użyte do zamachów terrorystycznych – nie
trudno wyobrazić sobie sytuację, że nad stadionem, na którym
jest 70 tysięcy osób, dron rozpyli trującą substancję. Czy obecny
mundial w Rosji jest bezpieczny, chcę wierzyć, że tak. W Meksyku kartele narkotykowe już teraz wykorzystują drony kupione
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w sklepie do tego, żeby zrzucać ładunki wybuchowe na swoją
konkurencję. Moje zainteresowania nowymi technologiami
i świadomość zagrożeń spowodowała, że skoncentrowałem się
na temacie opracowania zabezpieczeń przed ludźmi, którzy
mają złe intencje i do ich realizacji wykorzystają drony. Spotkałem kilku fenomenalnych inżynierów, nawiązaliśmy współpracę z łódzką politechniką, zbudowaliśmy zespół projektowy
i pracujemy nie tylko nad samym wykrywaniem dronów w powietrzu, lecz także nad różnymi sposobami ich neutralizacji,
przechwytywania czy systemami prewencji.
Jak się neutralizuje lecące drony?
Są sposoby kinetyczne, czyli fizyczne unicestwienie drona na
przykład poprzez zestrzelenie. Jest to możliwe, ale niezwykle
skomplikowane, ponieważ trudno jest przewidzieć tor lotu
maszyny, oddalonej czasem setki metrów od nas. Natomiast
niekinetyczne sposoby, to na przykład zakłócenia komunikacji w przestrzeni, w której dron się porusza. Dron nie lata sam
– ktoś nim kieruje albo ma zaprogramowaną trasę przelotu.
A zatem jeżeli zagłuszy się sygnał z nadajnika operatora, to
urządzenie może spaść, zawisnąć w powietrzu do momentu
wyładowania się baterii albo wyląduje w trybie awaryjnym,
czy wróci do miejsca wylotu.
Ale zagłuszać mogą dziś tylko określone, licencjonowane
służby i to w ściśle określonych sytuacjach…
Służby tak, zwykły obywatel nie może tego robić. To przykład
na to, że prawo nie nadąża za rozwojem technologii. Bandyci
nie zważając na konsekwencje używają dronów, ale my nie
mamy narzędzi, aby się przed nimi bronić. Kolejna rzecz,
nad którą intensywnie pracujemy, to pierwszy na świecie
standard o nazwie X-Carius, do audytowania infrastruktury
krytycznej pod katem zagrożeń dronowych. Chodzi głównie
o elektrownie, gazownie, wodociągi , zakłady chemiczne czyli

miejsca, w których zrzucenie czegokolwiek z dronów mogłoby wpływać na całe społeczeństwo – brak prądu, gazu, zanieczyszczenie wody, awarie, pożary, katastrofy. Przeprowadzamy audyt, który podpowiada w jaki sposób zabezpieczyć
określoną przestrzeń, co zmienić, co wdrożyć, jak ustalić procedury, na co zwrócić uwagę, aby minimalizować to ryzyko.
Do kogo w takim razie kierujecie swoją ofertę?
Proponujemy usługi, które zapobiegają sytuacjom kryzysowym, wywoływanym przez drony. Współpracujemy z firmami i instytucjami, które potrzebują takich usług i które chętnie korzystają z naszej wiedzy. Doradzamy jakie rozwiązania
najlepiej zastosować, aby skutecznie się chronić.
Rozumiem, że to nie koniec i ma Pan kolejne plany na kolejne przedsięwzięcia?
Moim marzeniem, które już właściwie realizuję, jest stworzenie programu pozwalającego monitorować wszystkie incydenty z udziałem dronów na świecie. Taki program pozwoliłby nam przewidywać i analizować, w jakim kierunku będzie
szło nieprawidłowe wykorzystanie dronów, jakie kryzysowe
sytuacje wywołują najczęściej, w jakich miejscach i dlaczego.
To z kolei pomogłoby nam tworzyć odpowiednie narzędzia
i zapobiegać powstawaniu takich sytuacji.
Czego potrzeba, by zrealizował Pan swoje marzenie?
Mądrych ludzi wokół i pieniędzy na sfinansowanie projektów. Największym problemem wszelkich pomysłów jest niestety finansowanie. Fundusze unijne, granty, inkubatory,
„aniołowie biznesu”, są kapitalni jako wsparcie. Gdyby nie te
środki wiele start-upów nigdy nie dostałoby szansy na to, żeby
pokazać efekty pracy swoich inżynierów i projektantów. l
Rozmawiała Beata Sakowska
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Suahili,
nie ma
problemu
1 500 000 przetłumaczonych
stron i 3 000 tłumaczy z całego
świata – liczby, które robią wrażenie.
Tłumaczą wszystkie rodzaje tekstów
w większości języków świata. Firma
ILS działa na rynku od 2004 roku.
– Od samego początku naszym celem było dostarczanie
klientom korporacyjnym i indywidualnym najwyższej
jakości usług tłumaczeniowych. Z naszej oferty korzystają setki firm i tysiące osób z Polski i świata, którzy poszukują rzetelnego i godnego zaufania partnera – podkreśla Magdalena Chojnacka, dyrektor zarządzająca
firmą ILS Agencja Tłumaczeń. – Słowo partner ma dla
nas szczególne znaczenie. Jeśli klient traktuje nas jak
zleceniodawcę, to od razu wiemy, że taka relacja będzie
nietrwała. A nam zależy na tym, by klient nam zaufał,
potraktował jak swojego doradcę, swoje wsparcie. Zależy nam na budowaniu długotrwałych więzi, a nie takich, które szybką się wypalą.

Przede wszystkim jakość

Przez piętnaście lata na rynku firma ugruntowała swoją
pozycję. W świadomości wielu już utrwaliła się opinia,
że jeśli sprawa jest trudna, to powinna trafić właśnie
do ILS. Choć bywają takie, których firma nigdy się nie
podejmie. – Nie zajmujemy się sprawami związanymi
z nieetycznym działaniem. Kiedyś pewien klient chciał
wymusić na nas przetłumaczenie wybranych fragmentów sentencji wyroku sądu. Od razu wydało nam się to
podejrzane. Dokładnie przeanalizowaliśmy sytuację
i nie przyjęliśmy tego zlecenia. Przetłumaczone fragmenty miały ułatwić wywóz dziecka za granicę – opowiada Magdalena Chojnacka.
Przy realizacji powierzonych zadań firma ILS przede
wszystkim stawia na jakość. Oczywiście liczy się szybkość tłumaczenia, ale pewnych procesów w przypadku
usług tłumaczeniowych po prostu nie da się przyspieszyć. Cena też ma swoją wagę, ale to jakość tłumaczenia
decyduje o zadowoleniu klienta, bo, jak mówi motto rodziny Guccich, „jakość zapamięta się dłużej niż cenę”.
Firma przyjmuje zlecenia na tłumaczenia w różnych językach. Nawet tak bardzo oryginalnych jak
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suahili. – Choć było to niemałe wyzwanie, udało się je
zrealizować. Nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy
dobra organizacja pracy i chęci do podejmowania wyzwań – podkreśla Magdalena Chojnacka.

Specjalistyczne programy

Właśnie w trosce o dobrą organizację pracy wdrożono
szereg procesów, które w żaden sposób nie ograniczają kreatywności i elastycznego podejścia do klienta.
Potrzebne zasady określane są przez normy ISO 9001,
AQAP 2120 i PN-EN ISO 17100. Kolejne normy, jak chociażby te gwarantujące bezpieczeństwo informacji, są
w trakcie wdrażania.
– Jesteśmy otwarci na nowe technologie, a naszą działalność postanowiliśmy oprzeć na najnowocześniejszym
oprogramowaniu wspierającym pracę tłumacza, czyli
SDL Trados Studio Professional. To potężne narzędzie
pozwala nam zarządzać całymi projektami oraz kontrolować jakość tłumaczenia. Oprogramowanie pozwala
też budować bazy terminologiczne tłumaczonych tekstów oraz wykorzystanych słowników. Firma robi to po
to, aby zapewnić zgodność i spójność tłumaczeń, a także
zagwarantować, że terminologia użyta przez tłumaczy
odpowiada ustalonym wymaganiom rynku i poszczególnych klientów – wyjaśnia Magdalena Chojnacka. l

ILS Łódź – Centrala
(firma ma kilkanaście oddziałów w Polsce i jeden w Niemczech).
ul. Zamojska 18 lok.2.
93-486 Łódź
tel: (+48) 789 171 447
office@tlumaczymy.org
www.tlumaczymy.org
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Szkolenie, proszę bardzo!
Można o nich powiedzieć, że są specjalistami od rzeczy wyjątkowych,
a czasami niemożliwych. Wyszkolą każdego, w obszarze jakiego tylko zapragnie,
od umiejętności językowych wykorzystywanych zawodowo po umiejętności
biznesowe. Hutchinson Institute działa na rynku szkoleniowym już od dziesięciu lat.

Wyszkolimy każdego

Firma służy też wsparciem żonom menedżerów przyjeżdżającym do naszego kraju. Trzeba je po prostu nauczyć żyć w nowej rzeczywistości. Panie bardzo sobie
chwalą taką pomoc. Na czasie są obecnie także szkolenia dotyczące pracy zespołów wielopokoleniowych,
czyli jak starsi mają pracować z młodszymi i odwrotnie. Obecne pokolenie jest inne, nastawione na cel, ale
w tym wszystkim chce zachować równowagę pomiędzy życiem osobistym a pracą.
– Kolejnym takim tematem, w którym się poruszamy
jest radzenie sobie chociażby ze stresem. Obecnie mamy
takie czasy, w których młodzi ludzie zaczynając pracę
w wielkich korporacjach, wskakują szybko na wysokie
stanowiska, są oddelegowani do bycia liderami, a nie mają
do tego kompetencji. To wywołuje u nich różne reakcje.
My służymy pomocą i pomagamy uzupełnić brakujące
kompetencje, których brak może rodzić nie tylko stres

Hutchinson Institute Centrala
ul. Zamojska 18 lok. 2, 93-486 Łódź
tel. (+48) 792 026 766
tel. (+48) 785 512 891
office@hutchinson.org.pl
www.hutchinson.org.pl

– wyjaśnia Małgorzata Polzenius. – Uczymy menedżerów
myślenia wizualnego w biznesie, budowania turkusowej
świadomości, zarządzania własną energią, tego jak uwolnić twórczy potencjał, czy tworzenia silnych marek. Zakres tematyczny naszych szkoleń jest naprawdę duży. Aby
szkolenia były efektywne, cały czas poszukiwane są nowe
i doskonalsze formy edukacji. Sukces w swojej dziedzinie
firma zawdzięcza trzem powiązanym ze sobą fundamentom: efektywności i atrakcyjności prowadzonych szkoleń,
nowoczesnemu i konsekwentnemu podejściu do kształcenia i zespołowi fachowych trenerów.

Dedykowane szkolenia

– Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, każde szkolenie dedykowane jest określonej grupie, mającej
wspólne potrzeby oraz cele. Ramy programowe każdego
szkolenia są dostosowywane w zależności od poziomu
i oczekiwań uczestników. Przygotowują je dedykowani
metodycy naszego instytutu po szczegółowej analizie
potrzeb. Podczas pracy wykorzystujemy nowoczesne
metody. Wszystkie materiały są autorskie, opracowane
we współpracy trenerów i metodyków firmy Hutchinson
Institute – wymienia Małgorzata Polzenius. l
Foto: Paweł Łacheta

– Wyspecjalizowaliśmy się w szkoleniach wyjątkowych,
odpowiadających na największe problemy nurtujące
obecnie korporacje, chociażby te z obszaru komunikacji.
Nowoczesne technologie są fantastyczne, ale generują
pokolenie ludzi, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać.
Kiedyś usłyszałam pewien żart, w którym informatyk
mówi, że nie po to skończył IT, żeby teraz z ludźmi rozmawiać. To zdanie, choć może mocno przerysowane, jest
przerażające – mówi Małgorzata Polzenius, dyrektor zarządzająca Hutchinson Institute.
Hutchinson Institute oferuje także różnego rodzaju
szkolenia z wielokulturowości. – W firmach jest coraz więcej obcokrajowców, zdarza się tak, że w jednym oddziale
pracują ludzie 17 różnych narodowości, pochodzą z różnych zakątków świata, z różnych środowisk, wyznają inne
religie, mają inne zwyczaje. My dostarczamy narzędzia,
które pozwalają tym ludziom porozumieć się, i nie mam tu
na myśli kwestii językowych. Są kultury, w których komunikowanie się to sztuka dyplomacji, gdzie indziej zupełnie
nieskuteczna – opowiada Małgorzata Polzenius.
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Nauka najlepszym
sposobem na młodość!
O projekcie Przepis na Rozwój i zaletach podnoszenia kompetencji
zawodowych rozmawiamy z Bożeną Ziemniewicz, wiceprzewodniczącą Rady
i Pełnomocnikiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz wiceprezes Łódzkiej
Izby Przemysłowo-Handlowej, partnerów projektu Przepis na Rozwój.

Foto: archiwum prywatne

tego miesiąca. Poza tym, o bonach szkoleniowych mówię i zachęcam do skorzystania z nich na każdym spotkaniu z przedsiębiorcami – a takich spotkań było już kilkanaście. Ponadto
dzięki temu, że jednym z partnerów Przepisu na Rozwój jest
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, mamy możliwość bezpośredniego dotarcia do przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.

LIFE IN. Łódzkie: Projekt Przepis na Rozwój jest otwarty
dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Jak chcecie do nich dotrzeć z informacją i ofertą skorzystania z bonów?
Bożena Ziemniewicz: W łódzkich mediach prowadzimy szeroką kampanię na temat projektu. Uruchomiliśmy stronę internetową www.przepisnarozwoj.eu, na której w prosty i przejrzysty sposób, zainteresowani mogą się dowiedzieć o projekcie
i warunkach korzystania z bonów. Organizujemy konferencje,
jak na przykład Kongres Edukacji Pozaformalnej lub te z cyklu
Łódzkie Usługi Rozwojowe, na których prezentowany jest projekt i jego możliwości. Ważnym sposobem promowania i zachęcania do skorzystania z bonów szkoleniowych są dla mnie bezpośrednie spotkania z przedsiębiorcami. Co miesiąc, a jak się
uda, to częściej, zamierzam się spotykać ze środowiskami biznesowymi w poszczególnych miejscowościach naszego regionu. Cykl spotkań zaczynam w czerwcu w stolicy województwa,
w Łodzi. Już dziś serdecznie zapraszam – proszę szczegółów
szukać na stronie www.przepisnarozwoj.eu oraz na stronie
Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Na spotkania przeznaczymy piątkowe wczesne popołudnia, by już po spotkaniu móc
rozpocząć weekend. W czerwcu będzie to zapewne 29 dzień
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Gdzie można znaleźć doradców, którzy znają temat bonów szkoleniowych i pokierują zainteresowanych?
Doradców, którzy doskonale znają temat bonów szkoleniowych, mamy w Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, przy
ulicy Narutowicza 34. Każdego, kto się do nich zwróci bezpośrednio, czy w rozmowie telefonicznej, poinformują o możliwości uzyskania bonów szkoleniowych oraz pomogą znaleźć
i dopasować właściwą ofertę szkoleniową. Pomogą też przygotować umowę, a później rozliczyć wykorzystane usługi.
Czy każdy zatrudniony mieszkaniec Łódzkiego może uzyskać dotację do szkolenia lub kursu i czy są preferencje
dla określonych grup w zdobyciu bonów szkoleniowych?
Oferta skierowana jest do tysiąca mikro, małych i średnich
przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego. Preferencyjnie będą traktowane firmy
i przedsiębiorcy przechodzący procesy restrukturyzacyjne
oraz osoby, które skoczyły 50 lat i z niskimi kwalifikacjami.
Dlaczego Pani zdaniem ważne jest to, abyśmy cały czas
podnosili swoje kompetencje?
Jest wiele powodów dlaczego nie powinniśmy przestawać
się uczyć. Powiem o trzech: po pierwsze pracownik, który
rozwija swoje kompetencje, ma większe szanse, aby zostać
docenionym przez pracodawcę, po drugie – dzięki nim
może stać się specjalistą poszukiwanym na rynku pracy,
który sam wybierze swoje miejsce pracy i po trzecie – kompetencje warto podnosić po to, aby w przypadku utraty
pracy nie zastanawiać się nad tym, co dalej? Henry Ford,
założyciel Ford Motor Company, stwierdził kiedyś, że „Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy
ma 20 czy 80 lat, a kto kontynuuje naukę pozostaje młody.
Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego
umysłu młodym” – to wciąż pozostaje aktualne. l
Rozmawiał Robert Sakowski
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Żal nie skorzystać!
Wykwalifikowany i zmotywowany pracownik, to siła napędowa każdego udanego biznesu. Bill Gates, współzałożyciel
Microsoft konsekwentnie twierdził, że gdy damy swoim pracownikom bardziej wyszukane zadania i lepsze narzędzia,
odkryjemy, że potrafią oni udźwignąć większą odpowiedzialność i wykonywać swoją pracę w mądrzejszy sposób.
Blisko 42 miliony złotych, w ramach projektu Przepis na
Rozwój, zostaną zainwestowane w rozwój pracowników,
poszerzanie ich wiedzy i umiejętności oraz rozwój kompetencji społecznych. Działania szkoleniowe mają przyczynić się do podniesienia konkurencyjności firm z województwa łódzkiego. Liderem projektu jest firma HRP
Group, a partnerami Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Firm Szkoleniowych i Fenix Poland.
Przeznaczone środki będą wykorzystane na potrzeby
szkoleniowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz pracowników sektora MŚP z Łódzkiego. Biorąc pod
uwagę potrzeby współczesnych firm, jest to strzał w 10tę! Dlaczego? W tym przypadku wyjaśnienie jest proste:
wyższe kwalifikacje pracowników to ich większa efektywność, a w rezultacie wyższe zyski dla firmy. Warto
podkreślić, że wszystkie projekty szkoleniowe będą realizowane dzięki bonom szkoleniowym.

Czym są bony szkoleniowe?

Pierwsze, co przychodzi na myśl, to bony prezentowe,
czyli forma dokumentu uprawniającego do bezgotówkowego otrzymania towarów lub dóbr na określoną w nim
kwotę. W tym przypadku jest jednak nieco inaczej: nie
jest to materialny dokument, a impuls elektroniczny, ID,
które oznacza określoną liczbę pozyskanych bonów. Każdy taki „bon” oznacza przyporządkowanie wartości 60 zł
jednej godzinie szkoleniowej dla jednej osoby.
Skojarzenie z prezentem nie jest jednak całkiem
bezpodstawne, bowiem bony można przeznaczyć

na dowolną usługę rozwojową, choćby w żaden sposób nie była związana z profilem działalności firmy.
W projekcie Przepis na Rozwój oferuje się możliwość
skorzystania z takich właśnie bonów szkoleniowych
przedsiębiorcom i pracownikom sektora MŚP z całego
województwa łódzkiego, którzy chcą rozwijać firmę
i podnosić kompetencje poprzez dofinansowanie usług
rozwojowych – szkoleń, doradztwa, coachingu, studiów
podyplomowych, kursów językowych. Dzięki bonom
pracownik może podnosić kwalifikacje i kompetencje,
a przedsiębiorstwo skorzystać z usług doradczych i, co
najistotniejsze, uzyskać dofinansowanie do 80 procent
wartości poniesionych kosztów.

Czy warto podnosić kwalifikacje?

Wymagania wobec pracowników rosną wraz ze stałym postępem naukowo-technicznym. Jest to nie lada
wyzwanie dla społeczeństwa, które musi nieustannie
podnosić swoje kwalifi kacje oraz dbać o rozwój kompetencji w celu utrzymania się na rynku pracy. To zadanie szczególnie trudne dla osób powyżej 50. roku życia,
które często są sceptycznie nastawione do zdobywania
nowych umiejętności. Jednak doszkalanie się przez całe
życie, szczególnie w wieku dojrzałym, jest kluczową
kwestią dla pozostania aktywnym zawodowo. Ta grupa
jest preferencyjnie traktowana w projekcie. Preferencje
w uzyskaniu bonów mają także osoby posiadające niskie kwalifi kacje i z niepełnosprawnościami oraz firmy
przechodzące procesy restrukturyzacyjne. l

Nie czekaj, skontaktuj się z doradcą
tel: (42) 208 92 70, 515 352 170
e-mail: bony@izba.lodz.pl
strona internetowa: www.przepisnarozwoj.eu
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Monopolis – miejsce pełne teatru
O tym, dlaczego Letnia Scena Monopolis cieszy się takim
zainteresowaniem łodzian, kto wystąpi w Parku Źródliska w tym roku,
a także o innych planach opowiada Barbara Otto z firmy Virako.
LIFE IN. Łódzkie: Monopolis gościł wielu wybitnych artystów, jeszcze przed rozpoczęciem prac renowacyjnych
stał się miejscem ważnych wydarzeń – wystaw, wernisaży, koncertów, projekcji filmowych i sesji zdjęciowych.
Skąd pomysł, by przestrzeń po zakładach wyrobów spirytusowych wykorzystać na działania artystyczne?
Barbara Otto: Już od samego początku byliśmy
przekonan i, że tak wyjątkowe przestrzenie dawnych
zakładów Monopolu Wódczanego dają nam ogromne
możliwości do realizacji wielu wydarzeń, także tych
wydawałoby się nieprzystających do miejsca. Ale tu
liczy się przede wszystkim klimat. A także zaangażowanie i pasja osób, które potrafią dostrzec potencjał
w tych zabytkowych murach. Zespół, który pracuje
przy projekcie Monopolis jest bardzo z nim związany.
A że interesujące inicjatywy są nam bardzo bliskie, to
naturalne było to, że zaczęliśmy organizować przeróżne wydarzenia artystyczne. Duża jest w tym zasługa
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Krzysztofa Witkowskiego, prezesa spółki, który docenia
sztukę i lubi kulturę, interesuje się fotografią, a przede
wszystkim jest ciekawym świata człowiekiem.
Gdyby miała Pani wymienić trzy najważniejsze
wydarzenia kulturalne, które miały miejsce
w Monopolis, to co by to było?
Zdecydowanie wystawa, nawiązującą do historii tego miejsca,
którą zrealizowaliśmy w 2016 roku w ramach Łódź Design Festival. „Wszyscy Jesteśmy Robotnikami” to łódzka odsłona międzynarodowego projektu Inside Out, upamiętniająca pracowników byłych zakładów przemysłowych w Łodzi, pielęgnująca
pamięć o odchodzących pokoleniach i przekazująca wiedzę
o nich najmłodszym. Pomysł był prosty – zrobiliśmy portrety
byłym pracownikom Polmosu i wielkoformatowe wydruki powiesiliśmy w oknach od strony ulicy Kopcińskiego. Wszyscy łodzianie mogli je oglądać, a bohaterowie poczuli się w pewnym
stopniu wyróżnieni. Towarzyszyły temu duże emocje.
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Macie kontakt z pracownikami dawnego Polmosu? Spotykacie się z nimi, opowiadacie o projekcie Monopolis?
Tak, relacje z nimi są dla nas bardzo istotne. Staramy się zapraszać ich na okolicznościowe spotkania. Opowiadamy o tym, co
planujemy i jak będzie wyglądało przyszłe Monopolis. Chcemy
ich zaangażować w powstanie muzeum. To są wspaniali ludzie
i mają wiele do opowiedzenia i przekazania następnym pokoleniom. A poznaliśmy ich przy zbiórce pamiątek po dawnym
Polmosie. Od tamtej pory pozostajemy z nimi w kontakcie.
Niesamowite jest to, że oni z wielką troską odnoszą się do tego
miejsca, cieszą się, że ono żyje, że będzie użyteczne dla innych.
Wróćmy do rankingu – proszę wskazać inne projekty.
Na podium umieściłabym także wernisaż fotografii Ryszarda Horowitza do Kalendarza Virako 2014. W Monopolis spędziliśmy z artystą dwa tygodnie. Wszystkie zdjęcia
powstały właśnie tutaj i to był właściwie pierwszy raz,
kiedy można było przyjrzeć się niektórym, niedostępnym
dotąd, zabytkowym przestrzeniom zakładów Monopolu
Wódczanego. A przyznać, trzeba że w obiektywie samego
Horowitza prezentowały się jeszcze bardziej niezwykle.
Niezapomniane doświadczenie – możliwość przyglądania
się jego pracy, a później już samo przygotowanie wernisażu, który odbył się w dawnym magazynie spirytusu. Intensywna praca i jeszcze większa satysfakcja, że coś takiego
udało się nam tu zrobić. Generalnie takich ważnych dla nas
przedsięwzięć było wiele. Bardzo zróżnicowanych. Warto
też wspomnieć o Red Bull Tour Bus, podczas którego w Monopolis wystąpili Monika Brodka i Krzysztof Zalewski. Na
koncert przyszło dwa tysiące łodzian. Nigdy wcześniej nie
było tu tak wielu gości. Zabawa była świetna i wtedy pomyślałam, że to miejsce jest stworzone do takich imprez.
No i nie mogę zapomnieć o naszym najnowszym projekcie,
czyli Monowizji. Relacje na żywo z placu budowy w wydaniu technicznym i kulinarnym, ale to już na osobny temat.
Wydaje się, że choć Monopolis, to inwestycja, która ma
przynieść zyski, to jednak kultura (z natury rzeczy deficytowa) będzie w tym projekcie ważna. A może jednak zniknie stamtąd na rzecz korporacji, i całej infrastruktury,
której korporacje oczekują – barów, kawiarni, przychodni
zdrowia, salonu urody, fryzjera i przedszkola…
Absolutnie nie! Kultura i sztuka zawsze były dla nas ważne.
W tym miejscu cały czas trwa i będzie trwało życie kulturalne
– wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi osobami. Naszym
celem jest, aby poprzez te działania otworzyć to miejsce dla ludzi i przybliżyć je łodzianom. W niedalekiej przyszłości będzie
tu teatr, galeria wystawiennicza i muzeum. Ogromny nacisk
kładziemy na to, aby Monopolis było miejscem przyjaznym. Nie
tylko pracownikom firm, które będą miały tu swoje biura, ale
również całym rodzinom, które zechcą tu spędzać czas.
W ubiegłym roku niezwykłym powodzeniem cieszył się
projekt teatralny – Letnia Scena Monopolis. Zaproszenia
na spektakle rozchodziły się błyskawicznie. W sumie
cztery spektakle obejrzało ponad trzy tysiące osób. Skąd
taka popularność tego wydarzenia?
Kiedy zapadła decyzja o stworzeniu teatru w Monopolis, zaczęliśmy szukać pomysłu na to, jak o tym powiedzieć mieszkańcom Łodzi. Wymyśliliśmy, że zrobimy teatr w plenerze, otwar-

ty dla wszystkich chętnych. W przestrzeniach Monopolis nie
mogliśmy tego zrealizować ze względu na rozpoczęte już prace
budowlane. Szukaliśmy zatem alternatywnej lokalizacji. Wybór padł na Park Źródliska – piękny, zabytkowy park, umiejscowiony w pobliżu. Później trafiliśmy do Andrzeja Seweryna
i Emiliana Kamińskiego, którzy uznali, że to świetny projekt
i chętnie wezmą w nim udział. No i tak to się zaczęło. A skąd
taka popularność projektu? W mojej opinii powody są dwa –
pierwszy taki, że to są spektakle warszawskich teatrów, w doborowej obsadzie i bardzo zróżnicowane w formie, i drugi to
fantastyczna atmosfera podczas przedstawień. To się po prostu
naszym widzom podoba – wieczór, piękna sceneria, rozgwieżdżone niebo i uznani aktorzy niemalże w zasięgu ręki.

W tym roku zaprosimy na Letnią Scenę
Monopolis łódzki teatr. Poza tym pozostaje
to samo miejsce, te same teatry, Polski
i Kamienica, ale będą inne sztuki.
W tym roku będzie powtórka, zamierzacie
przyciągnąć więcej osób?
Oczywiście, nie moglibyśmy nie powtórzyć. A jeżeli chodzi o widzów, to choćbyśmy chcieli więcej, to nie możemy. Ogranicza nas miejsce w parku – na widowni nie
zmieści się więcej osób.
Będzie więcej spektakli pod chmurką czy tyle samo?
Spektakli więcej nie będzie, ale mamy w zanadrzu pewną
niespodziankę…
Zdradzi Pani jakieś szczegóły?
Powiem tylko tyle, że w tym roku zaprosimy na Letnią
Scenę Monopolis łódzki teatr. Poza tym pozostaje to samo
miejsce, te same teatry, Polski i Kamienica, ale będą inne
sztuki. Zaczynamy 26 czerwca od Teatru Polskiego. Na
scenie sam Andrzej Seweryn.
Czy Letnią Scenę Monopolis należy traktować jak swego
rodzaju zapowiedź przyszłych działań w tworzeniu
bogatej i zróżnicowanej oferty sceny teatralnej w samym
kompleksie Monopolis już po zakończeniu rewitalizacji?
Tak, właśnie o to nam chodzi i po to realizujemy ten projekt.
Na początku zamysł był taki, żeby to był teatr impresaryjny,
ze zróżnicowanym repertuarem, do którego będziemy zapraszać spektakle z Polski. Pomysł ewoluuje i finalnie może
to wyglądać nieco inaczej. W każdym razie Łódź wzbogaci
się o nowy punkt na swojej, teatralnej mapie, z planowaną
na 240 miejsc widownią.
Letnia Scena, to projekt na całe lato,
a co planujecie po wakacjach?
Na razie jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić. Teraz skupiamy się na Letniej Scenie Monopolis. Na pewno włączymy się w Festiwal Łódź 4 Kultur, a wspólnie z Centrum
Dialogu w wydarzenie Sportowy Helenów. l
Rozmawiał Robert Sakowski
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Monowizja – łodzianie to zobaczą
W budynkach po dawnych zakładach Monopolu Wódczanego praca wre.
Za kilkanaście miesięcy miejsce zmieni się nie do poznania. Równolegle z inwestycją
wystartował projekt Monowizja – trochę opowieść o historii miejsca, a trochę
kronikarski zapis inwestycji. Wszystko na wesoło, w formie transmisji wideo.
wiele projektów związanych z estradą i występami publicznymi. Obaj do projektu Monowizja trafili przypadkiem. – Ktoś komuś powiedział, że kroi się fajny projekt,
ktoś szepnął komuś słówko na nasz temat, ktoś zdecydował, że się nadajemy i tak to wystartowało – wyjaśnia Kuba.
Na Facebooku każda realizacja wideo miała już po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Popularność Monowizji
rośnie z odcinka na odcinek.
Relacje na żywo z placu budowy, to tylko połowa projektu. Ekipa Monowizji doszła do wniosku, że jak się ciężko
pracuje, to czasami trzeba coś zjeść. I to jest ta druga połowa – warsztaty kulinarne. Gotowaniem na budowie zajęła
się Karolina, która zna się na tym, a na dodatek potrafi robić zdjęcia potraw i wie jak sprawić, żeby ludzie to oglądali. O sobie mówi, że fotografia i kuchnia to dwie pasje, które
dają jej energię do działania. A że nie samą pracą człowiek
żyje więc… – W realizacjach chcemy też pokazywać, jak
szybko i tanio można przygotować coś smacznego – wyjaśnia. – A plac budowy pasuje do tego tak samo, jak kuchnia.
Na pierwszy ogień poszły burgery z mięsem drobiowym
i suszonymi pomidorami. Przy okazji gotowania Karolina
chce zapraszać na plan gości, którzy potrafią ciekawie opowiadać o sobie, swoich pasjach i pracy.
Najnowsze realizacje Monowizji można oglądać na
żywo na profilu Monopolis na Facebooku. Są także dostępne na YouTube. Autorzy zapewniają, że formuła programu
jest otwarta i może się zmieniać w zależności od tego, co
interesującego będzie się działo na budowie. Cała trójka
potwierdza natomiast, że są elastyczni i będą reagować na
oczekiwania widzów i internautów. – Najlepsze w tym jest
to, że transmisje są na żywo. W tym tkwi cały urok tych
realizacji, magia i ryzyko – mówią. l
Foto: Paweł Łacheta

Karolina Zajkowska, Kuba Michalski i Jan Jarmuż czyli
pani od gotowania i łódzcy Flip i Flap. Oni w Łodzi urodzeni, ona łodzianka od dziewięciu lat, urodzona na Mazurach. Z dystansem i z uśmiechem pokazują miejsce,
które za kilkanaście miesięcy będzie jednym z najciekawszych w mieście. W Łodzi jeszcze czegoś takiego nie było.
– W skrócie można powiedzieć, że robimy cykl relacji na
żywo z placu budowy. Pomysł fajny i bardzo nam się podoba – zaczyna z uśmiechem Kuba i tłumaczy, że miejsce
po zakładach spirytusowych warto pokazać, bo intryguje
i zaciekawia, a tylko nieliczni wiedzą, co jest za murami.
Z kolei dla Janka tak oczywiste, że aż zwyczajne jest to,
że trzeba pokazywać jak miasto się zmienia. – Łódź ma
wiele miejsc, które zaczynają swoje nowe życie. Rzadko
się o tym mówi, a jeszcze rzadziej pokazuje – mówi i podkreśla, że warto czasami sięgnąć głębiej w historię miejsca
i opowiedzieć o nim coś ciekawego.
W komentarzach pod pierwszymi relacjami Monowizji
pojawiły się wpisy, że „…jak Kuba i Jan coś robią to nawet
opowiadanie o kaloszach jest epickie” i nie da się temu
zaprzeczyć. Metodzie jet grouting, dzięki której można
wzmocnić fundamenty starych budowli, poświęcili cały
odcinek. Z uśmiechem i w przystępnej formie wytłumaczyli skomplikowany proces technologiczny, angażując
w to z doskonałym skutkiem inżyniera Budimeksu, głównego wykonawcy inwestycji. – To dopiero początek. Dalej
będzie jeszcze ciekawiej – zapewnia Kuba.
Oprócz Monowizji, obaj realizują inne projekty choć, jak
sami mówią, nie jest łatwo jednoznacznie określić, czym
się zajmują na co dzień. Robią rzeczy różne, ale one wszystkie łączą się ze sztuką, kulturą i szeroko rozumianym
show‑biznesem. Kuba jest konferansjerem. Janek realizuje

Promuje
Łódzkie
O tym, jak budowanie marki osobistej może przełożyć się na postrzeganie
gminy lub miasta, przekonamy się podczas organizowanego po raz dwunasty
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Forum Promocji.
Forum Promocji jest cyklicznym wydarzeniem, narzędziem wspierającym proces budowania marek
regionalnych oraz lokalnych. Jest miejscem wymiany pomysłów, generowania nowych idei, inicjatyw,
programów i działań. W trakcie Forum omawiane
są dobre praktyki w marketingu terytorialnym oraz
tematy związane z promocją marek lokalnych oraz
budowaniem wizerunku, w kontekście wsparcia procesu budowania przewagi konkurencyjnej marki regionalnej „Łódzkie Promuje”.
– Każdego roku staramy się skupić na innej tematyce, tak by wzbogacić wiedzę osób zajmujących się
w gminach szeroko rozumianą komunikacją marketingową. Uczyliśmy już jak planować kampanie medialne, jak budować media plany, jak budować zasięgi
w Internecie, jak tworzyć ciekawe eventy, jak budować
komunikację w mediach społecznościowych – wylicza Maciej Łaski, dyrektor Departamentu Promocji
i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego. – W tym roku skupiamy się
na budowaniu wizerunku. Przypomnę, że przyjęta kilka lat temu strategia naszego województwa zakłada, że
jego siłą są produkty, usługi i ludzie, którzy funkcjonują na jego terenie. Im bardziej uzbroimy ludzi w wiedzę, tym bardziej innowacyjne, spektakularne projekty będą tworzyli, a te z kolei będą oddziaływały na całe
województwo łódzkie. Od lat podkreślamy jak ważna
jest dla nas synergia między regionem a podmiotami,
które w nim funkcjonują. Doskonałym przykładem takiej synergii jest Uniejów, który jest marką sam w sobie
i wspaniale promuje Łódzkie.
Także województwo może pochwalić się kilkoma
własnymi wydarzeniami, które budują markę Łódzkie
w różnych segmentach. – To chociażby Europejskie Forum Gospodarcze, które kierujemy do przedsiębiorców.
To Mixer Regionalny będący festiwalem województwa łódzkiego, kiedy wszystko, to co najpiękniejsze

w naszym regionie podziwiać możemy przez kilka
dni w jego stolicy, czyli Łodzi. W tym roku na Mixer
zapraszamy w dniach 8 i 9 września. To Festiwal Myślenia Projektowego, dla wszystkich, którzy myślą
nieszablonowo. W dzisiejszych czasach nie przetrwają ci, którzy są najsilniejsi, najinteligentniejsi, mają
najwięcej pieniędzy, ale ci którzy potrafi ą dostosować
siebie, swój produkt, swoją usługę do potrzeb odbiorców. My tego uczymy. Ktoś może zapytać po co? Po to,
że im lepsze, im bardziej doskonałe będą produkty
i usługi, tym lepiej będzie się mówiło o województwie
łódzkim, tym jeszcze bardziej będzie rozpoznawalne
– wyjaśnia Maciej Łaski.
W budowaniu marki najistotniejszy jest stopień rozpoznawalności. Wdrażany od kilku lata system identyfikacji województwa, rozpoznaje już ponad połowa mieszkańców Łódzkiego. Coraz więcej osób angażujących się
w różnego rodzaju działania promujące nasz region, staje
się jego ambasadorami. l

Marszałek Witold Stępień o Forum Promocji
Forum Promocji Województwa Łódzkiego
zrodziło się, jako wydarzenie mające na celu
przekazanie samorządom wiedzy i narzędzi
do budowania lokalnych marek. Inspirujące
tematy, ciekawi goście skłoniły nas do poszerzania propozycji i z czasem wydarzenie stało
się ważnym miejscem wymiany pomysłów
i doświadczeń dla szerokiego środowiska marketingowców, piarowców i ludzi reklamy. Stworzyliśmy markę „Forum Promocji Łódzkiego” i daliśmy do ręki reprezentantom naszego regionu narzędzia
do promowania swoich miejscowości, lokalnych atrakcji turystycznych, wydarzeń, jakie organizują. Wreszcie
spinamy to wszystko w jeden produkt,
jakim jest Województwo Łódzkie, na który
przecież wszystkie te elementy się składają.
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Łódzka Szkoła Rewitalizacji
czyli miasto XXI wieku
O Łódzkiej Szkole Rewitalizacji, o tym co decyduje, że jedno miasto
jest atrakcyjniejsze od innego i o łódzkiej przedsiębiorczości
mówi Ireneusz Jabłoński, ekonomista, przedsiębiorca i były wiceprezydent Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Za 12 lat w Łodzi ma mieszkać
620 tysięcy osób. W 2050 roku ludzi będzie jeszcze
mniej, demografowie szacują, że będzie miastem
niespełna półmilionowym. Reszta wyjedzie tam,
gdzie jest lepiej. Myśli Pan, że to wystarczy, by być
miastem konkurencyjnym wobec innych?
Ireneusz Jabłoński: Na szczęście, to wciąż są tylko prognozy,
a nie zdeterminowane zdarzenia, na które nie mamy wpływu. Powinniśmy je traktować z należytą powagą, ale nie ulegać im. W Polsce jest wiele miast i aglomeracji, którym ubywa
mieszkańców. Zjawisko to jest po części pochodną ogólnej
zapaści demograficznej, polityki realizowanej przez władze
tych miast i – jak w przypadku Łodzi – specyfiki miejsca.
Ale przecież są też takie miasta, którym ludności przybywa, choćby Kraków czy Wrocław. Co decyduje o tym,
że jedno miejsce jest bardziej atrakcyjne od innego?
Wybór młodych mieszkańców Łodzi, szczególnie tych, którzy
przyjechali zdobyć tutaj wykształcenie i pierwsze doświadczenia życiowe będzie zależał od rzeczywistej oferty miasta. Kładę nacisk na rzeczywistą, a nie pozorną, czy wręcz
propagandową, bo dziś głównym czynnikiem decydującym
o tym, że młodzi ludzie decydują się zostać w jakimś miejscu,
jest atrakcyjność jego oferty zawodowej. Jeżeli dostaną tutaj
pracę pozwalającą na utrzymanie na przyzwoitym poziomie
siebie i rodziny, która na dodatek będzie odpowiadać ich
ambicjom i aspiracjom, to zostaną. Jeżeli tego zabraknie, to
wyjadą, nawet gdy będą tu mieli darmowe przedszkola, tanie
mieszkania i wiele haseł werbalnie ich wspierających.
Dlaczego?
Bo nie będą mieli za co żyć i przede wszystkim nie zrealizują
swoich aspiracji zawodowych i życiowych. A miasta rywalizują dzisiaj, tak jak przedsiębiorstwa, o rzadkie zasoby, do
których należą potencjalni mieszkańcy. Mam wrażenie, że
nasze władze zapominają o tym, co jest istotą problemu. Czyli
o tworzeniu warunków do tego, żeby rosła aktywność ekonomiczna i gospodarcza osób najbardziej przedsiębiorczych,
aby były warunki do lokowania tutaj kapitału i budowania
nowych fabryk, a tym samym tworzenia atrakcyjnych miejsc
pracy. Jeżeli tego nie będzie, to żadne programy skierowane
do absolwentów łódzkich uczelni nie powstrzymają ich
przed wyjazdem. A zatem mamy przed sobą spore wyzwanie, ale w żadnym wypadku nie jesteśmy skazani na porażkę.
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Rewitalizacja, to chyba jedno z najpopularniejszych
łódzkich słów. Najprostsza definicja tłumaczy
rewitalizację jako ożywienie, przywrócenie do
życia. A czym rewitalizacja jest dla Pana?
Dla mnie jest to doskonały pretekst do tego, aby stworzyć
„master plan dla rozwoju Miasta”, odbudować jego tożsamość
i przywrócić główne funkcje, ale w taki sposób, aby służyły
one mieszkańcom a nie wąskim, partykularnym interesom.
Krótko mówiąc – rewitalizacja, to przywrócenie miastu tych
cech, które stanowiły fundament w czasie, gdy je budowano.
A w przypadku Łodzi?
W przypadku Łodzi to po pierwsze – odbudowa śródmieścia,
nie tylko w sensie materialnym, ale również, a może przede
wszystkim, w sensie cywilizacyjnym i ludzkim. Po drugie
– jasne zdefiniowanie i powrót do tradycji Łodzi fabrykanckiej, naszej prawdziwej tożsamości, bo to będzie oznaczało,
że rozwój gospodarczy miasta zależy przede wszystkim od
aktywności przedsiębiorców i firm, a nie od realizowanych
za nasze, czyli za pieniądze podatników programów kulturalnych i społecznych, festiwali i widowisk sportowych. To
są tylko drogie błyskotki.
A co to takiego Łódzka Szkoła Rewitalizacji?
To program obywatelski, przygotowujący szczegółowy „master plan”, czyli plan rozwoju Łodzi w trzech wymiarach:
urbanistyczno-architektonicznym, społecznym i ekonomicznym. Program tworzony przez środowiska gospodarcze,
związane z szeroko rozumianą branżą budowlaną, organizacje kupieckie, wspierany przez środowisko akademickie największych łódzkich uczelni. Jest to program wszystkich tych,
którzy mają podobne widzenie miasta i jego szans rozwoju,
posiadają kompetencje zawodowe, które pozwalają włączyć
się w jego tworzenie, a w niedalekiej przyszłości, być może
również w jego realizację.
Na czym polega obywatelski charakter programu?
Przede wszystkim na tym, że jest to program tworzony
przez ludzi i środowiska niezaangażowane w bieżącą walkę polityczną, wolny od partyjniactwa, realizowany przez
ludzi, którzy uważają, że polityka to „roztropne działanie
na rzecz dobra wspólnego”, jak pouczał Arystoteles. Pracują nad nim woluntarystycznie osoby, o uznanej pozycji
środowiskowej i zawodowej, które są lokalnymi patriotami
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i chcą działać na rzecz dobra wspólnego jakim jest nasze
miasto i jego mieszkańcy.
Nie ma Pan wrażenia, że dziś nadużywa się
pojęcia społeczeństwo obywatelskie?
Tak, mam, ale jest to najpewniej wynikiem niewłaściwego
rozumienia tego pojęcia.
A jak należy je rozumieć?
Społeczeństwo obywatelskie, to określona wspólnota, którą
tworzą obywatele posiadający jakąś własność i z faktu posiadania łożą na rzecz tej wspólnoty. Naturalne jest to, że jak
się jest właścicielem czegokolwiek – firmy, warsztatu, sklepu,
domu, mieszkania, działki rekreacyjnej, czy choćby garażu,
to się o tę własność dba. To zaś pozwala rozwijać wszystkie
cnoty podstawowe, takie jak uczciwość, roztropność, oszczędność, przedsiębiorczość, racjonalność decyzji i tak dalej. Te
cechy służą nam wszystkim, naszym rodzinom i wspólnocie,
w której żyjemy. Bez umiejętnego i systematycznego rozwijania ich nie można zbudować społeczeństwa obywatelskiego,
społeczeństwa wolnych i odpowiedzialnych ludzi!
Wróćmy do Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji. Przy okazji
prac nad tym programem opracowany został
dekalog, czyli swego rodzaju zestaw propozycji, które
powinny być zrealizowane w Łodzi. Jest tam punkt,
dotyczący powrotu do śródmieścia tych łodzian, którzy
zdecydowali się wyprowadzić na przedmieścia.
Zauważyliśmy, że część tych, którzy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza osiągnęli sukces materialny choćby na miarę posiadania własnego domu na przedmieściach, czy bezpośrednio
poza granicami Łodzi, a szacuje się, że około 20-40 tysięcy osób
mieszka poza miastem, ale w mieście pracują i realizują swoje
potrzeby życiowe, w określonych sytuacjach zaczyna myśleć
o powrocie do miasta, przede wszystkim do jego centrum.

Foto: archiwum prywatne

Co to za sytuacje?
A choćby takie, że kiedy zaczynamy zbliżać się do wieku
emerytalnego lub w ten wiek wchodzimy, życie na przedmieściach zaczyna być uciążliwe. Codzienne przejazdy nawet po
kilkadziesiąt kilometrów, tracony na to czas, godziny spędzone w korkach, koszty paliwa – to wszystko powoduje, że wielu zaczyna się zastanawiać czy warto i czy nie lepiej będzie
ponownie zamieszkać w śródmieściu. Na dodatek im więcej
lat, tym większa potrzeba korzystania z opieki medycznej,
dobrego sąsiedztwa, bogatej w mieście oferty kulturalnej
i rozrywkowej, na ogół niedostępnej na przedmieściach. I jeżeli osobom tym zaproponuje się powrót do zrewitalizowanego centrum miasta, gwarantując jednocześnie odpowiedni
standard życia i per saldo mniejsze koszty utrzymania, to jest
spora szansa, że oni z tej propozycji skorzystają.
No a co z tymi, którzy dziś mieszkają w śródmieściu,
w komunalnych mieszkaniach, często bezrobotni
i pozbawiani środków do życia?
Oni na czas remontów budynków, będą musieli je opuścić
i zamieszkać gdzie indziej. Jeżeli później będą chcieli wrócić i będzie ich stać na czynsz w wyremontowanym mieszkaniu, a proponowane będą różne standardy, również na
przeciętną kieszeń, to wrócą. Będzie jednak spora grupa
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takich, dla których mieszkanie w śródmieściu z różnych
powodów stanie się niedostępne. Trzeba im będzie zaproponować inne miejsca zamieszkania, których w Łodzi jest
całkiem sporo. To się zresztą już dzieje. Proszę zwrócić
uwagę, że sytuacją nienaturalną jest to, co dziś obserwujemy w śródmieściu Łodzi – żyją tam rodziny, które od dwu,
a nawet trzech pokoleń dotknięte są nierozwiązywalnymi w obecnej sytuacji problemami. W wielu przypadkach
jedyną szansą dla nich jest właśnie zmiana środowiska
i otoczenia. Może wtedy zauważą, że życie może wyglądać
inaczej i może zechcą zmienić swoje. Nawet jak będzie to
udziałem kilu czy kilkunastu procent obecnych lokatorów
śródmiejskich mieszkań komunalnych, to warto.
A pozostałych skazać na wegetację?
Skazać?! (zdziwienie) Panie redaktorze, jeżeli ktoś mając
trzydzieści, czterdzieści lat albo i więcej uparł się, żeby
zmarnować swoje życie, to przecież jest dorosły i to jest
jego wybór. Miłosierdzie chrześcijańskie nakazuje nam
pomagać takim osobom i trzeba to robić, ale sposobu życia
na siłę przecież im nie zmienimy. Ja jestem zwolennikiem,
takiego rozwiązania, żeby większość miejskich programów pomocy skierować przede wszystkim na dzieci i młodzież. One powinny dostać szansę na inne życie, niż mieli
ich rodzice i dziadkowie. Do tego celu należy wykorzystać
doświadczenie i kompetencje organizacji społecznych,
związków wyznaniowych (przede wszystkim kościoła katolickiego) i ludzi dobrej woli. I o takich działaniach też
mówimy w programie Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji.
Co trzeba zrobić, aby rozwiązanie proponowane
w Waszym programie zostały zrealizowane?
Po pierwsze, trzeba je starannie i z pewną wizją zaplanować.
Rewitalizacja jako swego rodzaju strategiczny plan rozwoju
miasta, powinna uwzględniać zdarzenia, które mogą zaistnieć w ciągu najbliższych dwóch pokoleń, tj. 40-50 lat. Realizacja takiego programu nie może być ograniczona do jednej
kadencji czy tym bardziej jej części. Po drugie, wszystkie prace, które będą realizowane podczas rewitalizacji muszą być
tak skrojone, sformatowane finansowo i organizacyjnie, aby
udźwignęli je łódzcy przedsiębiorcy. Aby wartość dodana, jak
się mówi w ekonomii, pozostała w mieście i je wzbogacała.
To oni powinni odbudować Łódź, czerpiąc z lokalnego rynku
pracy i angażując lokalnych kooperantów, a nie europejscy
czy światowi liderzy branży budowlanej, co teraz ma miejsce.

Jak to zrobić?
Jest to duże wyzwanie natury zarządczej i planistycznej,
ale przy pewnym wysiłku i dobrej woli można mu podołać.
Należy podzielić określone kwartały miasta przeznaczone
do rewitalizacji na mniejsze obszary zwane blokami (np. do
czterech tysięcy mkw. docelowej powierzchni użytkowej),
tak zaplanować harmonogram prac, by remonty odbywały
się i kończyły w tym samym czasie. Tak się w Łodzi już dzieje, ale w domenie prywatnej. Widać to na przykładach rewitalizacji realizowanych przez naszych przedsiębiorców,
choćby Off Piotrkowska, Księży Młyn, Monopolis i innych.
Ale dzieje się to trochę spontanicznie i wymaga pewnego
usystematyzowania. Dlatego widzę konieczność przygotowania wieloletniego (nawet kilkunastoletniego) planu
operacyjnego dla Łodzi służącego realizacji programu rewitalizacji, który zdefiniuje ogólne funkcje miasta, określi
rozbudowę, czy wręcz budowę miejskiej infrastruktury
– dróg, placów, parkingów, kanalizacji, CO i wskaże, kto ma
to zrealizować według określonej kolejności i porządku,
tak, by nie dezorganizować miasta (czego znów doświadczamy) w większym stopniu niż to konieczne.
Myśli Pan, że damy sobie sami radę z tym?
Jestem przekonany, że tak. Są w Łodzi osoby i organizacje,
które mają ogromne kompetencje planistyczne i zarządcze, doświadczenie w prowadzeniu rewitalizacji, zarówno w wymiarze intelektualnym jak i praktyczne. Trzeba je
tylko zaprosić do aktywnego udziału w realizacji tak pasjonującego, skądinąd przedsięwzięcia, tworząc jednocześnie naszą unikalną specjalność – miejską kompetencję,
która wyróżni Łódź w Polsce i Europie. Dlatego też Łódzka
Szkoła Rewitalizacji ma być również miejscem, w którym
te wypracowane w trakcie realizacji wiedza i umiejętności, zostaną zebrane i będą znakiem firmowym miasta,
tak jak łódzka przedsiębiorczość w XIX wieku.
To realny program dla Łodzi, możliwy do realizacji?
W przekonaniu sygnatariuszy tego programu, to ostatnia
szansa dla Łodzi jeżeli myślimy o tym, by poradzić sobie z problemem, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Przywołam
tu cytat z św. Franciszka, który już jakiś czas temu powiedział:
„Zacznij od robienia tego, co konieczne, potem zrób to, co możliwe. Nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.” l
Rozmawiał Robert Sakowski

Dekalog Łódzkiej Szkoły Rewitalizacji
1. Przywrócić miastotwórcze funkcje śródmieścia na miarę XXI wieku.
2. Odbudować ład przestrzenny i architektoniczny, z dbałością o estetykę miejsca i poszanowanie tradycji.
3. Stworzyć warunki do powstania wspólnoty mieszkańców, zdolnej
do samodzielnego utrzymania zrewitalizowanej przestrzeni.
4. Zaplanować i wykonać infrastrukturę sieciową miasta na miarę XXI wieku.
5. Uczynić z obszaru śródmieścia strefę przyjazną dla pieszego, poprzez
właściwą organizację systemu transportu kołowego i publicznego.
6. Stworzyć przyjazne warunki dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz budowy zamożności społeczeństwa obywatelskiego.
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7. Dokonać podziału zadań inwestycyjnych Programu rewitalizacji według skali właściwej dla potencjału ekonomicznego lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw.
8. Wprowadzić, w zrewitalizowanym obszarze, usługi publiczne adekwatne do potrzeb nowej – odbudowanej wspólnoty śródmieścia.
9. Stworzyć program: „Powrotu do Miasta”, tj. migracji mieszkańców z przedmieść do śródmieścia.
10. Na bazie doświadczeń z realizacji Programu rewitalizacji zbudować wysokie kompetencje skupione
w Łódzkiej Szkole Rewitalizacji, będące unikalną specjalnością, wyróżniającą Łódź w Polsce i w Europie.

Kongres
branży AGD
w ŁSSE
Blisko 250 osób, wzięło udział w pierwszym Kongresie
AGD zorganizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę
Ekonomiczną i CECED Polska (obecnie Applia Polska). Do
Fabryki Grohmana przyjechali producenci, poddostawcy, dystrybutorzy, recyklerzy, startupy i usługodawcy
działający w branży AGD oraz przedstawiciele rządu na
czele z prof. Piotrem Glińskim, wicepremierem i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jadwigą
Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
Artykuły Gospodarstwa Domowego, to w Polsce jedna
z najważniejszych branż z punktu widzenia zatrudnienia, inwestycji, innowacji, logistyki i gospodarowania
zużytym sprzętem. AGD jest również jednym z najdynamiczniej rozwijających się przemysłów w kraju.
Producenci AGD zatrudniają w Polsce prawie 27 tysięcy osób (5 tysięcy w ŁSSE). Pięciu największych producentów AGD: Electrolux, Samsung, Amica i dwóch, którzy zbudowali fundamenty swojej działalności w ŁSSE,
Whirlpool i BSH zatrudnia łącznie ponad 80 proc. osób
pracujących w produkcji. – To czyni branżę AGD strategiczną dla Strefy i dla województwa łódzkiego. Dlatego
zdecydowaliśmy się na zorganizowanie pierwszego
Kongresu AGD – mówił Marek Michalik, prezes ŁSSE S.A.
W Polsce jest obecnie około 14 milionów gospodarstw
domowych. Statystycznie w każdym z nich jest 15 urządzeń AGD, czyli łącznie ponad 200 milionów urządzeń,
które są coraz nowocześniejsze. – Biznesowa, w tym
technologiczna rzeczywistość zmienia się bardzo szybko. Zmiany nie omijają też branży AGD, a może wręcz
szczególnie jej dotyczą – oceniała Agnieszka Sygitowicz,
wiceprezes ŁSSE S.A.
Aby zachęcić branżę do współpracy z młodymi innowacyjnymi firmami, które tworzą produkty i usługi
z zakresu przemysłu 4.0, w tym dla branży AGD, zorganizowano pierwszą edycję ŁSSE Startup Battle. Jury oceniło wystąpienia sześciu startupów. Blesu AR, zwycięski
startup opracowujący rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości i sztucznej inteligencji, otrzymał
nagrodę ufundowaną przez Łódzką Specjalną Strefę
Ekonomiczną w wysokości pięciu tysięcy złotych i zaproszenie do rozmów o współpracy z firmą BSH.
Drugiego dnia Kongresu AGD obył się branżowy Business Mixer AGD, w którym udział wzięło kilkunastu największych producentów z branży w Polsce. l

Zdjęcia: materiały prasowe ŁSSE

O przemyśle 4.0, gospodarce obiegu zamkniętego, łańcuchu dostaw, wyzwaniach HR-owych i nowoczesnym handlu
dyskutowano w Fabryce Grohmana podczas Kongresu AGD,
największego w Europie spotkania przedstawicieli branży.

styl życia

Nie samym jedzeniem
człowiek żyje
O sponsorowaniu Budowlanych Łódź i osiągnięciach łódzkich
siatkarek, o wspieraniu sportu i promowaniu aktywności ruchowej
oraz o budowaniu atrakcyjnej marki poprzez sport opowiada
Dorota Banaszkiewicz‑Bartyzel, szef marketingu i PR w firmie ZPM GROT.
LIFE IN. Łódzkie: Firma GROT kojarzy się nam przede
wszystkim z wędlinami. Produkujecie też pierogi,
kluski, naleśniki i wiele innych smacznych, gotowych
dań. Jakiś czas temu zaczęliście wspierać łódzki sport.
Chcecie uświadamiać ludziom, że wraz z jedzeniem
muszą dbać o sylwetkę i kondycję, czy też nie
wiedzieliście, co zrobić z nadwyżką budżetową…?
Dorota Banaszkiewicz‑Bartyzel: Produkujemy smaczną żywność, która cieszy się uznaniem naszych konsumentów i przyznam, że firma nie narzeka na brak
środków. Jednak doszliśmy do wniosku, że nie samym
jedzeniem człowiek żyje, że warto i należy promować aktywność ruchową . Wspieramy nie tylko kluby sportowe,
ale także różnego rodzaju wydarzenia i akcje o charakterze sportowym i promujące aktywność. Jednocześnie
taka działalność doskonale wpisuje się w naszą strategię marketingową. Pozwala dotrzeć do interesującej nas

grupy docelowej, budować pozytywny wizerunek firmy
i świadomość marki. A tak przy okazji – w naszej ofercie
mamy wędliny oraz kulinaria bez dodatków konserwantów, fosforanów, glutaminianu sodu i barwników. Można
w niej znaleźć mnóstwo produktów, które możemy polecić osobom dbającym o zdrowy styl życia, w tym również
sportowcom, tym dużym i małym.
Angażujecie się w wiele sportowych działań, postawiliście
na siatkówkę i od kilku lat jesteście tytularnym sponsorem siatkarek GROT Budowlani Łódź. Jesteście zadowoleni z efektów swoich działań i z osiągnięć siatkarek?
Dziewczyny mają na koncie puchary i medale, a nazwa GROT
pojawia się za każdym razem, gdy mówi się o kobiecej siatkówce. Krótko mówiąc osiągnęliśmy swoje cele – łódzka
drużyna siatkówki odnosi sukcesy sportowe, a my mamy
korzyści z działań marketingowych, i to już od kilku lat.
Trzeba pamiętać, że sukcesy siatkarek zaczęły się już
w 2009 roku, kiedy dziewczyny awansowały do ekstraklasy, a w 2010 roku, jako debiutantki, zdobyły Puchar Polski.
Największe sukcesy zaczęły się od sezonu 2016/2017, kiedy
to firma GROT została sponsorem tytularnym i pojawiła się
w nazwie klubu. W 2017 siatkarki GROTA Budowlanych zostały finalistkami Pucharu Polski, awansowały do ćwierćfinału Pucharu CEV oraz zdobyły wicemistrzostwo Polski.
Zakończony niedawno sezon 2017/2018, pod względem odniesionych sukcesów, był absolutnie wyjątkowy. Drużyna GROT
Budowlani Łódź, wraz z trenerem Błażejem Krzyształowiczem,
zdobyła Superpuchar Polski, Puchar Polski oraz brązowy medal mistrzostw Polski. Dziewczyny dostarczyły nam i kibicom
niesamowitych emocji. Na ich mecze przychodzi wielu fanów
siatkówki. Jesteśmy naprawdę bardzo z nich dumni.
Wspieracie nie tylko łódzkie siatkarki. Pod swoje skrzydła
wzięliście jeszcze kilka innych drużyn sportowych, nie
tylko dorosłych, ale też dziecięcych. Trzeba przyznać,
że pod tym względem jesteście wyjątkowi.
Chcemy wspierać sport w naszym regionie i przyczyniać się
do jego rozwoju – taką mamy ideę i konsekwentnie ją realizujemy. Od kilku lat jesteśmy sponsorem tytularnym pierwszoligowego klubu koszykarek GROT TomiQ Pabianice, którego
trenerem jest Sylwia Wlaźlak, olimpijka z Sydney i mistrzyni
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Doszliśmy do wniosku, że nie samym
jedzeniem człowiek żyje, że warto
i należy promować aktywność
ruchową. Wspieramy nie tylko kluby
sportowe, ale także różnego rodzaju
wydarzenia i akcje o charakterze
sportowym i promujące aktywność.
Europy z 1999 roku. Poprowadziliśmy wspólnie zespół do szóstego miejsca w sezonie zasadniczym w grupie B pierwszej ligi.
Możemy się również pochwalić tym, że w Uczniowskim Klubie Sportowym Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi sponsorujemy zespół ekstraligi piłki
nożnej kobiet. Pierwszy zespół plasuje się dziś w czołówce
ekstraligi, najwyższej klasy rozgrywkowej futbolu kobiecego
w Polsce. Piłkarka Martyna Wiankowska występuje regularnie w pierwszej reprezentacji narodowej. Młodzież klubu
należy do najlepszych w kraju: zespoły U-19 i U-13 wkrótce
ponownie będą walczyły o mistrzostwo Polski, drużyna
U-16 broni tytułu, dziewczyny U-12 wygrały niedawno Turniej z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku, najbardziej
masową sportową imprezę w kraju. Na finałowy turniej mistrzostw Europy U-17 pojechało aż pięć piłkarek SMS, najwięcej ze wszystkich klubów. Kadra szkoleniowa klubu legitymuje się najwyższymi licencjami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Wspieramy też dzieci i młodzież z piłkarskiego klubu Milan
Club Polonia Łódź. Na zmodernizowanym stadionie na Stokach, organizowane są turnieje Grociki Cup, które z przyjemnością wspieramy. Młodzi piłkarze rywalizują tam w różnych
grupach wiekowych. W tym roku drużyny Milan Club Polonia Łódź odniosły sukcesy wygrywając turnieje w Uniejowie,
Konstantynowie i w Łodzi. Również zespół seniorów odniósł
sukces i awansował do wyższej klasy rozgrywek.
Jest Pani doskonale poinformowana o sukcesach
sportowych drużyn, które sponsoruje firma GROT
i opowiada Pani o tym z ogromną pasją. To zasługa
tego, że lubi Pani sport czy są jakieś inne powody.
Sport lubię, przyjemność sprawiają mi wędrówki po górach, ale wybieram marketing – to nie tylko moja praca,
ale również pasja. Jestem zaangażowana we wszystkie
działania, które podejmujemy w firmie GROT. Trudno zatem, abym opowiadała o nich bez emocji.

A taniec… Lubi Pani?
Bardzo. Uważam, że to bardzo fajna forma spędzania wolnego czasu, możliwość wyrażenia swoich emocji i doskonały sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków.

Zdjęcia: materiały prasowe firmy GROT

Siatkówka, piłka nożna – dorosła, młodzieżowa i dziecięca, a między tym wszystkim zespół tańca GROT Czarne
Stopy, którego jesteście również sponsorem tytularnym.
Mówiłam, że fi rma GROT angażuje się w różne aktywności ruchowe, a taniec jest doskonałym sposobem na
promowanie takiej aktywności, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. GROT Czarne Stopy, to zespół z tradycją,
który działa nieprzerwanie od 1992 roku i ma na koncie
wiele sukcesów na arenie polskiej oraz międzynarodowej.
Wielokrotnie zdobywał tytuł mistrzów Polski i Europy,
jest fi nalistą Mistrzostw Świata. Prowadzi zajęcia z tańca nowoczesnego hip-hop, break dance, electric boogie,
jazz, akrobatyki sportowej. W zespole jest prawie dwustu
zawodników – dzieci i młodzież w różnych kategoriach
wiekowych oraz na różnym poziomie zaawansowania.
Wspaniała grupa, zintegrowana wspólnymi zainteresowaniami, prowadzona przez Joannę i Piotra Sieradzkich
– ludzi z pasją i zaangażowaniem. Uznaliśmy, że warto im
pomagać i robimy to.
Dotarło do nas, że planujecie rozszerzyć zakres
opieki sponsorskiej i wziąć pod swoje skrzydła
Łódzkie Wilki, zespół amerykańskiego futbolu.
Myślę, że początkiem owocnej współpracy będzie organizowany razem z Wilkami 17 czerwca GROT American
Football Day w Manufakturze.
Na koniec nie wypada nie zapytać o to, czego firma
GROT życzyłaby sobie na najbliższą przyszłość?
Przede wszystkim wielu sukcesów sportowych dla sponsorowanych zespołów, ale również dalszego tak prężnego
rozwoju, powiększania sieci sklepów GROT i nowych produktów. Wszystko po to, żebyśmy dalej mogli przyczynić
się do rozwoju sportu w Łodzi i regionie. l
Rozmawiała Beata Sakowska

Rower
na lato
i lata
Coraz chętniej i częściej kupujemy rowery. Co roku padają kolejne rekordy
sprzedaży w Polsce, grubo przekraczające milion egzemplarzy. Czas
więc dołączyć do grona szczęśliwych posiadaczy jednośladów.
Jednak, co zrobić, by dokonać właściwego zakupu i nie
rozczarować się już pierwszą jazdą.
Najlepiej wybrać się do profesjonalnego salonu rowerowego, gdzie fachowcy po sprecyzowaniu naszych wymagań i zerknięciu na nasze warunki fizyczne, dobiorą
odpowiedni rower. – Warto sprecyzować, gdzie i w jakim
celu będziemy nim podróżować. Do jazdy do pracy nie polecam roweru górskiego, dobrze sprawdzi się za to rower
miejski ze zdecydowanie cieńszymi oponami, jak również
rower trekkingowy z kołami o średnicy 28 cali, który przy
okazji wykorzystamy na wypady za miasto. Zbliżony do
niego jest rower crossowy, który zresztą uważa się za najbardziej uniwersalny. Do jazdy wyłącznie po asfalcie wybrałbym rower szosowy, z bardzo cienkimi oponami – tłumaczy Bartek Pierzyński ze sklepu rowerowego Bikemia,
mieszczącego się przy ul. Wydawniczej 1/3 w Łodzi.
Bardzo ważne, aby przed zakupem roweru, wypróbować go. – Nawet krótka przejażdżka przed sklepem, pomoże nam w wybraniu wygodnego i dopasowanego do
naszych potrzeb jednośladu – mówi Bartek ze sklepu rowerowego Bikemia. Dodatkowe wyposażenie ma tutaj też
ogromne znaczenie, jeśli planujemy codziennie dojeżdżać
do pracy to błotniki, bagażnik czy stopka ułatwią nam
życie. Dzwonek, światła odblaskowe to obowiązkowe wyposażenie każdego roweru poruszającego się po drogach
publicznych, oprócz tego dobrze też pomyśleć o lampkach
świecących czy kasku. Warto mieć też ze sobą podstawowy zestaw naprawczy, czyli zapasową dętkę, pompkę czy
zestaw narzędzi. Po wybraniu odpowiedniego typu roweru, rozmiaru ramy, mamy też często możliwość wyboru
koloru, co ma spore znaczenie, szczególnie dla Pań.

Super pomysłem, szczególnie dla osób dojeżdżających do pracy, szkoły jak i starszych może okazać
się hit ostatnich lat – rower elektryczny. Zapewnia
taką samą frajdę i korzyści z jazdy, jak zwykły rower.
Główna różnica polega na tym, że w momencie kiedy
zaczynamy pedałować, silnik dodatkowo nas wspomaga. Jest tani w eksploatacji, ekologiczny i łatwy
w obsłudze. Ma tylko dwie wady, jest cięższy od zwykłego roweru, waży około 20 kilogramów i trzeba pamiętać o ładowaniu akumulatora. Poza tym dostrzec
można tylko same zalety.
Ceny rowerów elektrycznych w Bikemii zaczynają
się od 3999 zł, rowerów miejskich od 799 zł, trekkingowych i crossowych od 989 zł, górskich od 1159 zł,
szosowych od 2999 zł. W ofercie znajdziemy też rowery składane, dziecięce i młodzieżowe. Pamiętajmy
o jeszcze jednej ważnej rzeczy – o rower trzeba dbać
i przynajmniej raz w roku go serwisować. Dlatego
w każdym z profesjonalnych salonów rowerowych,
można skorzystać z usług wykwalifi kowanego i profesjonalnie wyposażonego serwisu. l

Salony rowerowe Bikemia
Łódź, ul. Wydawnicza 1/3, tel. 42 672 44 42,
Piotrków Tryb.,
ul. Kasztelańska 2, tel. 792 607 202
Tomaszów Maz.,
ul. Warszawska 2/4, tel. 44 724 56 03,
Bełchatów, ul. Lipowa 1B, tel. 44 632 74 26,
Wieluń, Fabryczna 6, tel. 728 405 402.
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Gotowanie! Pasja, która
motywuje do pracy
O tym, dlaczego wybrał Pabianice choć mógł pracować wszędzie,
o rywalizacji i współpracy z innymi szefami kuchni i o tym, co jest potrzebne,
aby osiągnąć zawodowy sukces opowiada Wiesław Bober, szefa kuchni
restauracji Wzorcownia by W. Bober w hotelu Fabryka Wełny.
LIFE IN Łódzkie: Czym szczególnym wyróżnia
się oferta restauracji Wzorcownia?
Wiesław Bober: Wzorcownia by W. Bober jest to restauracja
autorska, doskonale wpisująca się w charakter kompleksu Fabryki Wełny. Klimatyczne, industrialne wnętrze zdobi oryginalne oświetlenie oraz obrazy, które wprowadzają elegancję
i stanowią uzupełnienie całości. Menu restauracji jest kompromisem pomiędzy tradycją i nowoczesnością. Dania znajdujące się w karcie, przygotowane zostały w oparciu o regionalne produkty wykorzystując ich sezonowość. Wzorcownia
jest laureatem licznych nagród, m.in. została doceniona przez
kapitułę Poradnika Restauratora, otrzymując w 2017 roku statuetkę Hermesa w kategorii – najlepsza restauracja hotelowa.
A co możemy zjeść tutaj, czego nie ma gdzie indziej?
Karta menu jest zwięzła, ale zawiera pozycje, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. W zależności od pory roku, odnajdziemy w niej dania z dziczyzny
lub owoców morza, podane z wyszukanymi, sezonowymi
dodatkami. W obecnej karcie powodzeniem cieszy się smażona grasica z kaparami i boczkiem.
Zapewne słyszał Pan opinie na swój temat, ale warto
je tutaj przytoczyć: artysta, z doskonałym wyczuciem
smaku i z fantastyczną umiejętnością komponowania
dań. Jak dochodzi się do takich umiejętności, jakie Pan
posiada — wiele lat nauki czy po prostu dar boży?
Zgodnie z powiedzeniem – trening czyni mistrza, ale punktem
wyjścia niewątpliwie jest talent. Aby osiągnąć sukces w tym
zawodzie konieczne jest olbrzymie zaangażowanie i oddanie.
Niezbędna jest też chęć rozwoju i kreatywność, która daje radość poszukiwania i odkrywania nowych rozwiązań.
A gotowanie to Pana pasja czy praca?
Gotowanie to pasja, która motywuje do pracy. Codzienne
obowiązki to nie tylko tworzenie i kreowanie, ale przede
wszystkim umiejętne planowanie i zarządzanie zespołem.
Praca w gastronomii to duża odpowiedzialność oraz nieustanny stres, dlatego jeśli efekt końcowy zachwyca, spotyka się z uznaniem gości, mam poczucie satysfakcji i radości.
W tym roku został Pan uhonorowany tytułem
Człowieka Sukcesu 2018. Co zachwyciło kapitułę
konkursu, że wybrała właśnie Pana?
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Na sukces pracuje się latami, pomaga go zapewnić wytrwałość i systematyczność. W 2016 roku w plebiscycie Osobowości i Sukcesy, otrzymałem nagrodę w kategorii – Przez osobowość do sukcesu. Myślę, że wtedy kapituła doceniła moje
zaangażowanie, pasję do gotowania i chęć ciągłego poszukiwania nowych smaków oraz umiejętność do dzielenia się
swoją wiedzą z młodymi adeptami sztuki kulinarnej. „Człowiek Sukcesu 2018” jest uhonorowaniem mojej długoletniej
pracy i wkładu w rozwój polskiej sztuki kulinarnej. Kocham
moją pracę, dlatego pragnę inspirować amatorów, pomagając im w odnalezieniu życiowej pasji.
Wcześniej były inne tytuły i wyróżnienia. Eksperci doceniają Pana za profesjonalizm i fantastyczne umiejętności.
A bywalcy restauracji Wzorcownia za potrawy, które
Pan serwuje. Co sprawia Panu więcej radości — tytuły
ekspertów czy uznanie gości?
Wiele radości sprawia mi zarówno uznanie gości jak i tytuły przyznawane przez ekspertów. Goście, często reagują
bardzo spontanicznie, dlatego tym bardziej cieszy mnie gdy
ich opinie i głosy decydują o wyróżnieniach w plebiscytach
i rankingach. Zdanie ekspertów jest dla mnie nie mniej

Gotował Pan dla artystów, filmowców, polityków i najpiękniejszych kobiet w tym dla Miss World. Mógł Pan pracować wszędzie, ale wybrał Pabianice. Skąd taki wybór?
Nigdy nie można przewidzieć czy w danej chwili dokona
się właściwego wyboru pracy. W przypadku hotelu Fabryka Wełny, nie wahałem się ani chwili. Przeczucie mnie nie
myliło, że będzie to miejsce, gdzie będę mógł rozwijać swoje pasje zawodowe. Na swej drodze spotkałem wspaniałego
człowieka, właściciela kompleksu – Andrzeja Furmana.
Jest perfekcjonistą, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, pragnącego, by obiekt był miejscem wyjątkowym,
a dania serwowane w restauracji wyśmienite. Wspiera
mnie w dążeniach, aby być najlepszym. Wzorcownia jest
urzeczywistnieniem moich marzeń o prowadzeniu restauracji od podstaw według własnej wizji.
Czy szefowie kuchni rywalizują ze sobą i wciąż wymyślają
nowe smaki, nowe przepisy i nowe kompozycje potraw,
czy też udoskonalają to, co już zostało wymyślone?
Rywalizacja pomiędzy Szefami Kuchni jest przede wszystkim zdrowa. Chętnie podejmujemy współpracę oraz wymieniamy się zdobytym doświadczeniem. Gościłem w swojej
restauracji wielu Szefów Kuchni, cieszących się uznaniem
na całym świecie, takich jak Giancarlo Russo, Teo Vafidis
czy Robert Sowa, który służył radą oraz nieocenioną pomocą podczas tworzenia Wzorcowni. Dzielili się oni w Fabryce
Wełny swoimi umiejętnościami z kucharzami i prezentowali swoje dania gościom. W sierpniu będę mieć przyjemność gościć Kurta Schellera, przyjazd zapowiedział również
Pascal Brodnicki. Dużo podróżujemy poznając i czerpiąc
inspiracje z kuchni całego świata. Stale uczymy się nowych
rzeczy, poznając nieznane wcześniej smaki.
Czy Polska to dla kucharza interesujący kraj? Przecież
u nas je się proste pożywienie byle było go dużo i tłusto.
A może nasze gusta kulinarne zmieniają się?
Polska kuchnia jest bardzo interesująca i inspirująca.
Upodobania kulinarne ulegają zmianom na przestrzeni czasu. Polacy dużo podróżują po świecie poszukując
nietuzinkowych smaków. Dla nas kucharzy, sprostanie
wymagającym gustom oraz dostarczanie nowych wrażeń gościom stanowi niewątpliwe wyzwanie. Oczywiście
obserwuję na bieżąco nowe trendy, śledzę życie branży
gastronomicznej. Zauważalny jest powrót do natury i prostoty oraz dbałość o jakość i piękno na talerzu. Ludzie
pragną odżywiać się zdrowo, dostarczając niezbędnych
składników, nieobciążających organizmu.

Zdjęcia: materiały prasowe Fabryki Wełny

ważne i równie budujące. Często mam okazję podejmować
kolegów, Szefów Kuchni najlepszych restauracji i jestem
wdzięczny za każdą konstruktywną uwagę.

Jak działa szef kuchni w kuchni? Jak menedżer, który
zarządza zespołem kucharzy i pomocy kuchennych, czy
bardziej jak twórca, który kreuje potrawy?
Szef Kuchni odpowiada za organizację i pracę całego zespołu, a w razie potrzeby jest w stanie zastąpić każdego
z kucharzy. Dba o zaopatrzenie, smak oraz dekorację potraw. Tworząc nową kartę, szef eksperymentuje poszukując nieznanych smaków i łącząc ze sobą różnorodne
składniki. Ten zawód wymaga ogromnego zorganizowania, punktualności, wiąże się z dużym wysiłkiem i umiejętnością pracy pod presją czasu. Praca Szefa Kuchni łączy
obowiązki menedżera zarządzającego zespołem z umiejętnościami artystycznymi pozwalającymi tworzyć, komponować i kreować wciąż nowe dania.
Zdradzi Pan plany na najbliższą przyszłość — zaskoczy
nas czymś w menu restauracji Wzorcownia?
W związku z rozbudową hotelu myślę, że przede mną
nowe wyzwania. Jeśli chodzi o menu restauracji Wzorcownia, lubię sam siebie zaskakiwać, więc zobaczymy, co
przyniesie przyszłość. l

Restauracja Wzorcownia by W. Bober
Kontakt i rezerwacja:
zarezerwuj stolik: +48 42 206 83 35
rezerwacja wesel i przyjęć: +48 518 275 80
eventy@fabrykawelny.pl
Fabryka Wełny Hotel & SPA, ul. Grobelna 4, 95-200 Pabianice
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Pokora, skromność
i szacunek
O rozwijaniu zespołów, roli lidera i książce, która ma inspirować do zmiany
sposobu zarządzania i promowania partnerstwa w biznesie rozmawiamy
z Anną Malagowską, Joanną Blewąską i Rafałem Nykiel, tworzącymi
markę Team Tuning i specjalizującymi się w coachingu zespołów.
LIFE IN. Łódzkie: Dobry zespół czyli jaki?
Rafał Nykiel: Taki, którego członkowie mają do siebie zaufanie, otwarcie ze sobą rozmawiają. Mówią o swoich pomysłach, sugestiach, bolączkach. Nie obawiają się pokłócić… Bo
wiedzą, że mogą liczyć na akceptację z drugiej strony – czy
to kolegów, czy szefa. Ważna jest też odpowiedzialność – indywidualna pracowników za ich zadania, ale też poczucie,
że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za pracę zespołową.
I odpowiadamy przed sobą nawzajem, nie tylko przed klientem czy szefem – ale właśnie przed sobą nawzajem.
Jakie czynniki decydują o tym, że z grupy ludzi tworzy się
zespół osiągający ponadprzeciętne rezultaty.
Anna Malagowska: Niezwykle istotna jest wspólnota
wartości. Powstanie dobrego zespołu jest możliwe, gdy ludzie szanują i hołdują podobnym zasadom. Dlatego często
mówi się, że wcale nie kompetencje są kluczowe, ale wła-
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śnie element dopasowania. To tak, jak w piłce nożnej – nie
potrzebujemy jedenastu superbohaterów, tylko jedenastu
zawodników, sprawnie działających w zespole, z których
każdy ma trochę inną rolę, ale wszyscy mają wspólną
ideę, która ich łączy.
Joanna Blewąska: Do tego dochodzi różnorodność zespołu.
Warto dobierać ludzi tak, by każdy miał silne inne kompetencje i wydobywać te najmocniejsze strony. Na to też bardzo często zwracali uwagę nasi rozmówcy – menedżerowie różnych
szczebli, którzy dzielili się z nami swoimi doświadczeniami.
Rafał Nykiel: Z tych rozmów, ale też z naszych obserwacji
i doświadczeń wynika, że niezwykle ważna jest dojrzałość samego menedżera, czyli lidera.
To jakie cechy powinien mieć lider dobrego zespołu?
Anna Malagowska: Lider wyznacza drogę, tworzy atmosferę pracy, czasem jest autorytetem, a czasem nie. Istnieje

rozwój

Powstanie dobrego zespołu jest możliwe,
gdy ludzie szanują i hołdują podobnym
zasadom. Dlatego często mówi się, że
wcale nie kompetencje są kluczowe,
ale właśnie element dopasowania.
cała masa różnych czynników, które mają na to wpływ.
I stąd nasz pomysł na książkę – by spytać liderów, którzy
mają dobre osiągnięcia, dobre wyniki fi nansowe, a zarazem tworzą przyjazne środowisko pracy, jak im się to udaje. Które z ich cech i zachowań są tymi kluczowymi, prowadzącymi do osiągnięcia harmonii w zespole.
Joanna Blewąska: Szacunek, słuchanie, rozmawianie
z pracownikami… Pokora! To nie banały. To fragmenty
recepty na stworzenie dobrego zespołu.
Anna Malagowska: Po naszych spotkaniach z ludźmi sukcesu dochodzimy do wniosku, że im więcej ktoś wie i ma,
to bardziej jest pokorny, skromny i z dużym szacunkiem
podchodzi do ludzi. Takie odniosłam wrażenie chociażby
po kontaktach z prof. Blikle.
Rafał Nykiel: Promujemy ideę partnerstwa biznesowego,
uświadamiamy, że to jest biznes wszystkich, niezależnie
od tego jakie zajmujemy stanowisko. Jak fi rma nie będzie
dobrze funkcjonowała, to każdy dostanie po nosie.

Co książka ma dać czytelnikowi?
Rafał Nykiel: Ma dać do myślenia… Pokazać, że sposób pracy z ludźmi oparty o szacunek, partnerstwo, może dawać
dobre efekty z poziomu finansowego. Niestety w Polsce cały
czas pokutuje mit, że ludzi trzeba zaprząc do roboty, kontrolować i pilnować, bo dopiero wówczas będą dobrze pracować.
Jakich narzędzi użyć, by stworzyć i utrzymać dobry zespół?
Anna Malagowska: Zaczynamy zwykle od diagnozy, sprawdzamy, co w zespole gra, a co nie. Spotykamy się z menedżerem, stosujemy tzw. ankiety wyzwań, gdzie poprzez pytania
otwarte pytamy ludzi o różne aspekty. Później spotykamy się
z zespołem i ustalamy cel. Określamy dokąd zmierza, co jest
dla niego ważne, definiujemy wartości, badamy, co jest dla
zespołu trudne. Przy pomocy narzędzi coachingowych, bardziej z pozycji obserwatora niż osoby kierującej procesem, budujemy działania i zachowania, które mają doprowadzić do
tego, że zespół staje się samodzielny.
Jak długo trwa taki proces?
Rafał Nykiel: Wiadomo, że zmiana nie dzieje się z dnia
na dzień. Ale po sześciu, siedmiu spotkaniach efekty są widoczne. Ważne, by sesje odbywały się co dwa, trzy tygodnie,
nie częściej. Przerwa jest potrzebna, by zespół przemyślał
przepracowane zagadnienia, miał czas na to, by małymi
krokami wprowadzać zmianę. l
Rozmawiała Beata Sakowska

Budujemy, rozwijamy zespoły
zwiększenie efektywności działania
zgrane, zespolone zespoły
Coaching zespołowy jest procesem rozłożonym
w czasie. Każdy efekt uzyskany dziś, zwiększa
efektywność również w przyszłości.
Koncentrujemy się na bieżących potrzebach,
tworząc samodzielny zespół, który potraﬁ
rozwiązywać problemy, szukać kreatywnych
rozwiązań i konfrontować się z rzeczywistością.

Team coaching to praca z całym zespołem w naturalnym
środowisku, podczas kilku trzy-, czterogodzinnych sesji.
Pracujemy z realnymi zespołami, odnosząc
się do rzeczywistych sytuacji.
Celem jest zwiększenie świadomości wpływu na siebie
nawzajem i odpowiedzialności członków zespołu.

Zero teorii – 100 % praktyki
Anna Malagowska, tel. 604 436 946
Rafał Nykiel, tel. 502 438 394
kontakt@teamtuning.pl
www.teamtuning.pl
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Potrzebujesz
świeżości w życiu?
Czujesz, że utknąłeś w martwym punkcie? Twoje życie
przestało Cię zaskakiwać, a rutyna na dobre wpisała się
w szarą codzienność? Kreatywność ustąpiła miejsca sile
nawyku, a spontaniczność wyparł błogi spokój? To sygnał,
że potrzebujesz świeżości w życiu.
Umysł jest oszczędny w gospodarowaniu dostępną sobie
energią i dąży do tego, by pracować w sposób ekonomiczny. Związane jest to z tym, że funkcjonujemy w ramach
określonych, sprawdzonych w poprzednim doświadczeniu schematów. Powielamy w naszym zachowaniu oraz
sposobie myślenia to, co okazało się skuteczne w innych
sytuacjach. Dzięki temu nasz umysł oszczędza energię,
którą zużywałby każdorazowo analizując aktualną sytuację i wybierając odpowiedni dla niej, za każdym razem
nowy sposób reakcji. Ten mechanizm nazywamy nawykiem. Szybkie tempo życia, presja czasu, wysoko ustawiona poprzeczka oraz silna konkurencja sprawiają, że naszym życiem kierują przyzwyczajenia. Jeśli chcesz nadać
swojemu życiu świeżości, zerwij z nawykami, które jak
kotwica trzymają Cię niezmiennie w tym samym porcie.

Doświadczaj

Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest wyjście poza
schemat, w którym do tej pory funkcjonowałeś. Ile razy
mówiłeś sobie: „Nie, to nie dla mnie” zanim spróbowałeś
czegoś nowego? Paraliżował Cię lęk przed nieznanym,
strach przed porażką i, co za tym idzie, poczuciem wstydu. To oczywiste, taka obawa wpisana jest w naszą naturę. Paradoks polega na tym, że z jednej strony tęsknisz za
świeżością, pragniesz doświadczyć czegoś ekscytującego,
wyjątkowego, z drugiej, natomiast, ulegasz szeptom podświadomości, która mówi: „Nie rób tego, to nowe czyli niebezpieczne!” Cała sztuka polega na tym, żeby nie pozwolić się sabotować i ciągle doświadczać nowych sytuacji.
„Codziennie rób jedną rzecz, której się boisz” – mawiał
Clint Eastwood. A zatem walcz ze swoją podświadomością
i z pełną premedytacją oraz żelazną konsekwencją stawiaj
się w trudnych sytuacjach doświadczając czegoś nowego.

Kasia Malinowska
Life&language coach, właścicielka INSPIRATION Centrum Językowo‑Szkoleniowego. Trener rozwoju osobistego i coach od 2014.
Dyrektor łódzkiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Coachingu
i Rozwoju. Laureatka konkursu Polskie Lwice Biznesu 2016. Prowadzi
szkolenia dla firm, warsztaty rozwoju osobistego oraz coaching indywidualny (także w języku angielskim). Prywatnie mama 11-letniej
Michaliny. Jej wielka pasją jest czarno-biała fotografia portretowa.
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Fot.: archiwum prywatne

Zerwij z nawykiem

Zatrzymaj się

Żyjemy w świecie technologii cyfrowej, która narzuca
nam obrazkowy, zmieniający się w ułamku sekundy
świat. Chcąc – nie chcąc próbujemy dotrzymać mu kroku.
W szalonym pędzie gubimy siebie. Żyjemy z dnia na dzień,
nie zastanawiając się nad jakością życia, nad kierunkiem,
w którym ono zmierza, nad tym, kim jesteśmy oraz kim
chcielibyśmy się stać. Będąc w ciągłym biegu zapominamy o tym, co stanowi istotę życia, o tym co przynosi nam
radość, szczęście oraz spełnienie. A zatem, zatrzymaj się
na chwilę. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki
oddech i pomyśl ... Czego pragniesz? O czym marzysz?

Otaczaj się nowymi ludźmi

Prawdziwy przyjaciel to bezcenny skarb, to dar, za
który powinieneś być wdzięczny. Jego obecność, lojalność, bezinteresowność i szczerość, są nie do przecenienia. To oczywiste, że z nim najchętniej spędzasz
czas, ale nie zamykaj się na nowych ludzi, którzy pojawiają się w Twoim życiu. Każdy z nich może wnieść
coś wartościowego, od każdego z nich możesz nauczyć
się czegoś nowego o samym sobie. Im bardziej różnicie się od siebie, tym więcej możecie sobie dać.

Podróżuj

Jedna z zasad życia według Dalajlamy mówi: „Raz do
roku jedź w miejsce, gdzie nie byłeś nigdy wcześniej”.
Jaką wartość niesie ze sobą podróżowanie? Czym jest
odkrywanie nieznanych dotąd rejonów? Podróżowanie
to bycie w ruchu, to stan naturalny, gdyż wszystko co
nas otacza podlega temu prawu. Podróżowanie to zostawienie za sobą tego, co znane, bezpieczne i sprawdzone.
To zgoda na niewygodę i nieprzewidywalność. To akceptacja inności, różnorodności. To umiejętność rezygnacji i gotowość do zmiany. To elastyczność, ciekawość
i otwartość na to co dzieje się TU i TERAZ. l

finans

Polki w świecie finansów
W kwestii finansów osobistych Polki wykazują niezależność i bardzo
dobre przygotowanie merytoryczne, przełamując tym samym powszechnie
panujące stereotypy. Niezależność i przedsiębiorczość z powodzeniem
łączą z troską o rodzinę oraz dążeniem do zabezpieczenia jej
przyszłości. Taki obraz przedstawia raport Pramerica Insight.
Dominująca rola mężczyzn w świecie finansów, to przeszłość. Wyniki raportu pokazują, że Polki dzięki swojej
wiedzy, niezależności oraz wrodzonej przedsiębiorczości stanowią silną grupę świadomych konsumentów
rynku finansowego.

Rosnąca rola Polek w świecie finansów

Niemal 40 proc. kobiet i 45 proc. mężczyzn deklarują, że
podejmuje samodzielnie decyzje finansowe. Potwierdza
to wysoką niezależność i świadomość finansową kobiet.
Jednocześnie panie częściej niż panowie sięgają po rady
najbliższych. Co trzecia kobieta (34 proc. i tylko 30 proc.
mężczyzn) deklaruje, że podejmowane decyzje finansowe konsultuje z innymi członkami rodziny. Polki zwiększają także swój udział w planowaniu wydatków i inwestycji rodzinnych. Co piąta z ankietowanych deklaruje,
że w ciągu ostatnich lat ich rola w podejmowaniu decyzji
finansowych wzrosła. Warto podkreślić, że rola kobiet
w zarządzaniu finansami rodzinnymi zwiększa się wraz
ze wzrostem rodzinnego dochodu. W gospodarstwach
domowych o dochodach powyżej 7000 złotych, aż 44
proc. pań bardziej angażuje się w zarządzanie finansami.

Polka świadoma i wykształcona

Podstawą do podejmowania przez kobiety niezależnych
decyzji zarówno w kwestii finansów osobistych, jak
i rodzinnych jest przygotowanie merytoryczne i dobre
wykształcenie. Niemal połowa badanych (48 proc. Polek i 50 proc. Polaków) jedynie w niektórych obszarach
związanych z finansami potrzebuje pomocy.
Wiedza Polek jest też większa w zakresie zarządzania pieniędzmi (77 proc. i 75 proc. mężczyzn) oraz
oszczędzania i inwestowania w celu sfinansowania
edukacji dzieci (50 proc. i 47 proc.). Natomiast panowie wyprzedzają panie w zakresie wiedzy na temat
inwestycji (53 proc. mężczyźni i 37 proc. kobiety).

Przezorna jak Polka

W trosce o najbliższych, kobiety przykładają większą
wagę do zapewnienia im finansowego zabezpieczenia
w razie nieprzewidzianych okoliczności. Ponad 50 proc.
Polek, i tylko 42 proc. Polaków, dostrzega wagę indywidualnego ubezpieczenia na życie. Co więcej, kobiety
częściej uważają, że ubezpieczenie na życie jest niezbędne, aby zapewnić ochronę rodzinie zarówno teraz, jak
i w przyszłości (74 proc. i 69 proc.).

Różnice widać również w podejściu obu płci do kwestii zabezpieczenia emerytalnego. Polki (66 proc. w porównaniu z 64 proc. mężczyzn) stawiają sobie za cel finansowy utrzymanie dotychczasowego poziomu życia
na emeryturze, natomiast 64 proc. dąży do tego, aby
oszczędności wystarczyły na cały okres po ukończeniu
pracy (taki sam cel posiada 60 proc. mężczyzn). l
Badanie rynku zostało zrealizowane przez IPSOS Sp. z o.o.
Wywiady przeprowadzano w styczniu i lutym 2017 r. metodą
CAPI na próbie 1000 zamożnych i średnio zamożnych Polaków
w wieku 25-65 lat z gospodarstw domowych o przychodzie
powyżej 4000 zł netto i zamieszkujących miasta wojewódzkie.

Marta Rossa
Life Planner z Oddziału Pramerica w Łodzi
– Rola kobiet w świecie finansów
nieustannie rośnie. Zrealizowane
przez naszą firmę badania jasno
pokazują, że kobieta jest równym
partnerem w rozmowach związanych
z finansami. Jej cele są wielowymiarowe, dąży do zapewnienia
bezpieczeństwa finansowego sobie,
a także najbliższym i jednocześnie
realizuje własne ambicje, na przykład
rozwijając firmę. Branża finansowa, a także nasza firma, dostrzega
potencjał konsumentek i oferuje
produkty dostosowane do nowoczesnych, niezależnych kobiet,
wspierając je tym samym w realizacji założonych celów.
Life Planner – zastrzeżony znak handlowy, wykorzystywany przez spółkę Pramerica
Życie TUiR SA na określenie profesjonalnych Agentów Ubezpieczeniowych Spółki.

Zadzwoń i dowiedz się więcej:
Marta Rossa, tel. +48 660 678 505, marta.rossa@pramerica.pl
Spotkaj się z Life Plannerem Pramerica i sprawdż, czy w pełni zabezpieczasz to, co dla Ciebie najważniejsze.
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Lepsza
energia,
bo ze słońca
Fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła – o tym, dlaczego warto
zainwestować w produkcję energii ze źródeł odnawialnych, rozmawiamy
z dr inż. Anną Dyląg – przedsiębiorcą, trenerem i konsultantem.
LIFE IN. Łódzkie: Czy nauczyliśmy się już
rozsądnie gospodarować energią, wyłączamy
niepotrzebne urządzenia, oszczędzamy?
Anna Dyląg: Cały czas się tego uczymy, ale w końcu zaczęliśmy dostrzegać korzyści, a nasza świadomość dotycząca
efektywności energetycznej i zarządzania energią stale
wzrasta. Dostrzegają to przedsiębiorstwa, samorządy
i zwykli obywatele – wszyscy, którzy bez prądu nie mogą
normalnie funkcjonować.
Kiedy mówimy energia, to zwykle mamy na myśli prąd
produkowany w elektrowni. A coraz bardziej powszechna

Dr inż. Anna Dyląg
Ambasadorka energetyki obywatelskiej angażującej mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach. Autorka
licznych artykułów publikowanych w periodykach oraz książkach
z zakresu energetyki i zarządzania. Pracuje m.in. z władzami
gminnymi, przedsiębiorcami oraz setkami osób, którym doradza
jak wdrażać projekty z zakresu energetyki odnawialnej i zarządzania energią. Swoje doświadczenia rozwijała we Włoszech, gdzie wraz z urzędnikami departamentu energii w Bolonii
realizowała wdrożenie regionalnych strategii energetycznych.
Ekspert Komisji Europejskiej ds. energii odnawialnej w programie Horyzont 2020, dzięki czemu wpływa na kształt polityki
energicznej oraz realizowanych projektów w Europie. Aktywnie wspiera rozwój energii odnawialnej i obywatelskiej
poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach, ruchach czy
organizacjach działających na rzecz ochrony klimatu.
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staje się produkcja energii ze źródeł odnawialnych, np.
ze słońca. Da się ją wykorzystać na nasze potrzeby?
Oczywiście, to się już dzieje. Słońce jest wykorzystywane
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na coraz szerszą skalę. Pomocne w tym są technologie odnawialnych
źródeł energii, które wykorzystują ciepło wytwarzane
przez promienie słoneczne – fotowoltaika, kolektory słoneczne i pompy ciepła. Elektrownie fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną, dzięki której możemy naładować telefon i ogrzać dom. Kolektory słoneczne i pompy
ciepła przetwarzają energię słoneczną w energię cieplną,
która umożliwia ogrzanie naszych domów.
Słońce czasem chowa się za chmury, co wtedy? Da się
przechować energię z promieni słońca?
Choć w Polsce mamy trudniejsze warunki do rozwoju
odnawialnych źródeł energii niż w innych europejskich
krajach, to jednak z przechowywaniem energii radzimy
sobie znakomicie – mamy u nas bardzo korzystny system
przechowywania energii w sieci elektroenergetycznej.
Pamiętajmy o tym, że nawet, gdy jesteśmy w pracy, poza
domem, to słońce produkuje dla nas energię elektryczną,
która trafia do sieci. Możemy ją zużyć od razu albo magazynować przez rok. Magazynowanie oczywiście kosztuje
– 20 procent wartości energii, która trafiła do sieci.
To całkiem sporo…
Tak, ale w porównaniu z magazynowaniem w akumulatorach, sieć elektroenergetyczna jest lepszym i znacznie
tańszym rozwiązaniem.

finanse

Czy cenowo fotowoltaika jest konkurencyjna
wobec energii wytwarzanej w elektrowni?
Odnawialne źródła energii, w tym, fotowoltaika, już od
kilku lat są bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Należy
jednak rozróżnić, czy mówimy o istniejących budynkach
czy nowo powstających.
A jakie wpływ na zużycie energii ma to, czy
mieszkamy w starym, czy nowym budynku?
Współczynnik zużycia energii w nowo budowanych domach
z roku na rok jest coraz niższy. Odnawialne źródła energii
instalowane w tych budynkach pokrywają roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Nie trzeba
żadnej dodatkowej inwestycji. Osoby decydujące się na konwencjonalny sposób ogrzewania ponoszą koszty kominów,
powierzchni kotłowni, kotła oraz corocznego opału. Koszty
instalacji fotowoltaiki oraz kotła podczas budowy domu są
podobne, eksploatacja zaś całkowicie inna. Energia cieplna
i elektryczna z elektrowni fotowoltaicznych są darmowe.
Czy polskie miasta, gminy dążą do zwiększenia efektywności energetycznej? Na czym ona powinna polegać?
Polskie samorządy, coraz częściej widzą potrzebę sprawnego zarządzania energią. Świadome i rozważne gospodarowanie energią na terenie gminy, to szansa na rozwiązanie
problemów energetycznych własnych i mieszkańców. Taką
możliwość dają przemyślane plany zagospodarowania
przestrzennego i właściwie zaplanowane zużycie energii.
Ważne jest też to, by planowanie oparte było na sugestiach
mieszkańców. Istotnym elementem w tym procesie jest też
włączenie się gminy w ogólnoświatową walkę ze zmianami
klimatycznymi oraz pokazanie, że samorządowi zależy na
ochronie środowiska i efektywnej gospodarce zasobami.
A efekty, które odczujemy w portfelu?
Jest ich sporo. Po pierwsze, efektywniejsze wykorzystanie
energii elektrycznej i cieplnej spowoduje, że mniej będziemy płacić. Po drugie, wzrośnie bezpieczeństwo energetycznego gminy i ograniczona zostanie emisja gazów
cieplarnianych. No i po trzecie, nastąpi znaczna poprawa
w jakości przesyłanej energii ze względu na instalację nowoczesnych sieci wewnętrznych.

Korzystasz z paneli? To się opłaca!

Czy może Pani wskazać jakieś miasto, które w ostatnich
latach znacznie obniżyło rachunki za energię elektryczną
i powiedzieć, jakie działania do tego doprowadziły?
Choćby Katowice i Piaseczno. Dzięki zaangażowanym, konsekwentnym działaniom energetyków miejskich i wprowadzeniu sprawnego zarządzania energią, miasta te zaoszczędziły kilka milionów złotych rocznie na zużyciu energii.
Proces oszczędzania zwykle zaczyna się od inwentaryzacji
infrastruktury gminnej, umów oraz modernizacji budynków gminnych. Największy problem samorządów, to brak
urzędników, którzy mają odpowiednie kwalifi kacje we
wdrażaniu systemu zarządzania energią. Można temu zaradzić szkoląc fachowców. Szkolenia oparte na praktycznych
zagadnieniach z zakresu gospodarki energetycznej dają
szanse na rozwinięcie odpowiednich kompetencji. l

ABC ENERGIA Sp. z o.o.
dr inż. Anna Dyląg

Rozmawiał Damian Karwowski

Jeśli zainstalujesz na dachu domu panele fotowoltaiczne wielkości
3.78 kWp, pozwalające wyprodukować w ciągu roku 3629
kWh, to przez 25 lat zaoszczędzisz na rachunkach 34725 zł.
Jakim sposobem? Jeśli miesięcznie za energię płacisz obecnie
180 zł, to w rachunku rocznym daje kwotę 2160 zł, tymczasem roczny rachunek za energię z instalacją fotowoltaiczną
wyniesie 259,38 zł. Koszt zainstalowania paneli o wspomnianej
mocy to wydatek rzędu 21870 zł. Znaczną część tego wydatku możemy pokryć z dofinansowania ze środków unijnych.

kom. 691 060 560
90-135 Łódź,
ul. Narutowicza 6/13
anna@annadylag.pl
www.annadylag.pl
https://www.linkedin.com/in/annadylag/
https://www.facebook.com/AnnaDylag.zarzadzanie.energia
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Beauty Days
Producenci i dystrybutorzy
kosmetyków, profesjonaliści
i miłośnicy piękna powinni już teraz
rezerwować czas na największe
w Europie Środkowej i jedyne w Polsce
wydarzenie integrujące całą branżę
kosmetyczną – Międzynarodowe
Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne
Beauty Days, które odbędą się od 21
do 23 września w PTAK WARSAW EXPO.

Zdjęcia: materiały prasowe firmy PTAK WARSAW EXPO

Beauty Days to święto branży kosmetycznej i fryzjerskiej, firmy zaprezentują się w trzech strefach:
zzShow (Make-up, Fryzjerstwo, Manicure, Eko)
zzProfessional (Pielęgnacja, Wyposażenie, Medycyna
estetyczna, Kosmetologia profesjonalna)
zzBusiness (Surowce, Produkcja, Pakowanie, Usługi)
To jedyne targi w Polsce, na których są Pawilony Narodowe z przedstawicielami firm i organizacji m.in.
z: Włoch, Turcji, Francji, Niemiec, Chin, Czech, Rosji,
Ukrainy i Korei.

Blogger! Jeśli ktoś prowadzi profil na Instagramie, Facebooku lub kanał na YouTube, to wydarzenie właśnie dla
niego. Od udziału dzielą trzy proste kroki – krok 1: trzeba
śledzić profil @targi_beauty_days, krok 2: należy pokazać
swoją beauty pasję i opublikować na Facebooku lub Instagramie zdjęcia z hasztagami #beautydaysblogger i #beautydays i wreszcie krok 3: trzeba wypełnić zgłoszenie
na www.beautydays.pl. Na wszystkich chętnych czekają
dedykowane warsztaty i prezenty od najlepszych marek!

Dla profesjonalistów i odwiedzających

Skoro jest plebiscyt nie może zabraknąć konkursu. Złoty Lotos promuje wyroby, technologie, urządzenia oraz
usługi mające zastosowanie w branży beauty. Wystawcy mogą zgłaszać produkty do 30 czerwca. W sierpniu
opublikowana zostanie lista laureatów, którzy będą
mogli umieszczać wizerunek lotosu na wyróżnionych
produktach. Organizatorzy targów przewidzieli też nagrody specjalne: Złoty Lotos 2018 – Wybór Konsumenta, w którym zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze
głosowania na stronie internetowej Targów w terminie
od 1 do 31 sierpnia oraz Złoty Lotos by Beauty Days Blogger – w tym przypadku influencerzy przyznają nagrody
specjalne dla najlepszych produktów eksponowanych
podczas Targów w kategoriach: makijaż, włosy, paznokcie, pielęgnacja, eko. Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się podczas Targów.
Beauty Days, to najlepsze miejsce do tego, by poznać
nowe firmy zarówno z Polski jaki i zagranicy, które po raz
pierwszy wystawiają się w Polsce i wchodzą na nasz rynek. Nie spotka się ich na innych targach ani w sieciach
handlowych. – Będzie można także skorzystać z bezpłatnych warsztatów i szkoleń z najlepszymi ekspertami,
a tym samym podnieść swoje kwalifikacje i dowiedzieć
się, jak zatrzymać swoje piękno na dłużej – mówi Alicja

Podczas targów przewidziano wiele atrakcji. Profesjonaliści wezmą udział w szeregu wydarzeń branżowych,
w tym w programie hosted buyers adresowanym do właścicieli i kadry zarządzającej salonami kosmetycznymi,
fryzjerskimi, SPA oraz sieci handlowych i drogerii.
Odwiedzający będą mogli uczestniczyć w warsztatach,
spotkaniach z wystawcami, pokazach najciekawszych
marek oraz spotkaniach z gwiazdami. Gośćmi specjalnymi Beauty Days będą m.in. Maja Sablewska, Magdalena
Pieczonka oraz WS Academy Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt. Podczas targów podjęta zostanie próba
bicia Rekordu Guinnessa w kategorii Najwyższa fryzura.

Wydarzenia towarzyszące

Targi są także organizatorem ogólnopolskiego plebiscytu
Beauty Point, w którym internauci wybierają najlepsze
salony w następujących kategoriach: salon kosmetyczny, salon fryzjerski, salon manicure, Day Spa. Salony do
udziału w plebiscycie zgłaszać mogą zarówno właściciele, jak i klienci. Głosowanie na najlepszy Beauty Point odbywać się będzie na stronie www.beautydays.pl.
Goście targów mogą się też szykować na największe spotkanie influencerów urodowych w Polsce – Beauty Days

Dlaczego warto być na targach?

Kup bilet już dziś na beautydays.pl i weź udział w najpiękniejszych Targach!
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Wystawcy o targach
Monika Fidos
Firma Silcare

Prezentujemy swoje produkty na największych targach w branży kosmetycznej na świecie: Cosmoprof w Bolonii i Hongkongu
oraz Cosmobeauty i China Beauty Expo w Szanghaju. Biorąc udział w polskich edycjach targów, chcemy dać szansę
polskim odbiorcom na zapoznanie się z naszą marką. Udział
w targach to dla nas prestiż i doskonała okazja do prezentacji zarówno produktów o ugruntowanej pozycji na rynku,
jak również nowości. Silcare to największy w Europie polski
producent żeli UV, produktów do stylizacji i pielęgnacji paznokci, jak również kosmetyków do dłoni, ciała i włosów. l

Marta Balacz

Creative manager Evo Nails
Płatek, Dyrektor Targów Beauty Days. Na Targi dojechać
można bezpłatnym autobusem z centrum Warszawy lub
samochodem. Bezpłatny parking na 15000 pojazdów znajduje się bezpośrednio przy halach wystawienniczych.

International Barber Battle i Strefa Brodaczy

PTAK WARSAW EXPO w dniach 21-23 września stanie się
też europejską stolicą fryzjerstwa męskiego, wąsów, brody
i mody męskiej. Na powierzchni ponad 1000 mkw. będzie
można poznać ofertę wiodących producentów profesjonalnego sprzętu, kosmetyków i akcesoriów do włosów i brody.
W Strefie Brodaczy odwiedzający spotkają się z mistrzami fryzjerstwa męskiego i wezmą udział w bezpłatnych
szkoleniach. Będzie można kupić najlepsze kosmetyki dla
mężczyzn i oddać się w ręce profesjonalnych barberów. Na
odwiedzających czekać będą konkursy z cennymi nagrodami. – Profesjonaliści zmierzą się w International Barber
Battle, która składać się będzie z trzech rund: eliminacje,
bitwa na ringu i wielki finał na scenie głównej wydarzenia – mówi Michał Gajek, Organizator IBB. Na zwycięzców
czeka pula nagród o wartości 50000 zł! Zmagania będzie
oceniać jury w składzie: Adam Szulc, Lady Barber, Kamil
Turlej, Łukasz Janik, Mateusz „Delma” Poznański, Petit Pati
oraz gość specjalny Darryn Pitman.
– Chciałbym zaprosić wszystkich, do przyjścia i uczestniczenia w tej wielkiej bitwie, w której będę jurorem.
Będę prowadził też prezentacje barberskie – zachęca Darryn Pitman, International Barbering Educator.
Łukasz Janik, Mistrz Świata we fryzjerstwie męskim
dodaje: – Czemu Beauty Days? Lubię być tam, gdzie działają sami profesjonaliści. Wraz z kadrą CMC będziemy
wspierać Strefę Barber, w której organizowane będą
pokazy. Chcemy pokazać, że barbering w Polsce jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. l
Program wydarzeń towarzyszących cały czas się powiększa.
Wystawcy, Partnerzy i Sponsorzy bardzo cenią otwartość
Organizatora na ich pomysły. Każda propozycja dodatkowej
aktywności jest analizowana, a najlepsze z nich są realizowane!

Marka Evo Nails od kilku lat dostarcza swoim klientom innowacyjne produkty do pielęgnacji i stylizacji
paznokci. W naszej ofercie znajdują się między innymi lakiery hybrydowe UV/LED, żele UV/LED w bardzo szerokiej palecie kolorystycznej oraz produkty niezbędne dla każdej stylistki. Udział
marki Evo Nails w eventach wiąże się ściśle z planami rozwoju, jakie
stawiamy sobie każdego dnia. Branżowe imprezy targowe jak Beauty Days są idealną okazją do bezpośredniego spotkania z klientami, zaprezentowania naszych nowości i wysłuchania wszelkich opinii
i sugestii. Tego typu eventy pozwalają nam na ciągły rozwój poprzez
zdobywanie nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń. l

Kasjana Serafin

Regional training manager Verona Products Professional
Co roku bierzemy udział w Międzynarodowych Targach
Fryzjersko Kosmetycznych Beauty Days. Z roku na rok można zaobserwować rozwój tego wydarzenia i coraz bardziej
liczną grupę odwiedzających zarówno z kraju jaki i zagranicy. Ze względu na szeroki zasięg Targi Beauty Days są dla
nas istotnym wydarzeniem branżowym, gdzie mamy możliwość spotkać się z potencjalnymi odbiorcami naszej oferty
w formacie B2B oraz z klientem masowym w formacie B2C.
Verona Products Professional jest multibrandową firmą kosmetyczną z polskim kapitałem. Opracowujemy unikalne
receptury produktów do makijażu, pielęgnacji twarzy i ciała, koloryzacji i pielęgnacji włosów, a także zapachów. l

Karolina Latanowicz

Stworzyła marki LaQ i Happy Soaps
Chętnie uczestniczymy w Targach Beauty Days.
Dzięki temu mamy bezpośredni kontakt z klientami,
a w dzisiejszych czasach takie bezpośrednie relacje
są bardzo cenne. To one budują wiarygodność firmy, sprawiają, że
jesteśmy wiarygodni w oczach klientów. Bezpośrednimi relacjami budujemy przewagę konkurencyjną, tym wygrywamy z dużymi koncernami. LaQ to marka kosmetyków bazujących na naturalnych składnikach. Stworzyłam ją z myślą o osobach ceniących prostotę pielęgnacji
oraz życie w zgodzie z naturą. Od początku przyświecała mi maksyma, że nie marketing, a działanie powinno być najważniejsze. l

53

zdrowie

Co z tym glutenem?
Kochasz chleb, makarony, kasze, ale gdy je zjesz, masz wzdęcia i bóle brzucha.
Badania wykazały, że twój organizm nie toleruje glutenu, więc lekarz kazał go unikać.
Łatwo mówić, gorzej wykonać? Przeprowadziliśmy dochodzenie w tej sprawie.
Niektórzy nie potrafią zrezygnować z szaleńczej jazdy samochodem, mimo groźby wypadku, a inni nie mogą żyć
bez chleba, nawet jeśli wiedzą, że gluten im szkodzi. Na
przykład ja. Ale teraz będzie inaczej, gdyż nie chcę mieć
poważnych problemów ze zdrowiem. Jestem świadoma,
że lekceważenie kłopotów z trawieniem glutenu, czyli
agresywnego białka znajdującego się w zbożach, takich
jak pszenica, jęczmień, żyto to nie tylko kłopoty z układem
pokarmowym. Na liście objawów są m.in.: mrowienie
i drętwienie nóg, bóle stawów, mięśni, zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, osteoporoza. Rośnie ryzyko
reumatoidalnego zapalenia stawów, depresji, kłopotów
z koncentracją, astmy, nadwagi.
Robię w myślach rachunek sumienia i listę tego, co
mi wolno jeść, a czego mam unikać. Do wolnych od
glutenu produktów należą m.in.: owoce i warzywa,
kasza gryczana, mąka kukurydziana, płatki i kasza
jaglana, amarantus, soja, mięso, ryby, jaja, oliwa z oliwek, nieprzetworzony ser biały. W sklepach najbezpieczniejsze dla mnie produkty spożywcze i gotowe
dania mogę rozpoznawać po charakterystycznym
znaku przekreślonego kłosa na opakowaniu. Kto ma
żyć bez glutenu, musi czytać etykiety. Wrogie białko może być nawet w produktach, które nie zostały
stworzone na bazie zbóż, ponieważ gluten często służy jako zagęstnik w wyrobach z mięsa, przyprawach,
półproduktach, z których robione są łakocie. Mogą go
zawierać nawet mrożonki.
Kilka kolejnych dni spędziłam na kupowaniu specjalnego jedzenia dla osób z nietolerancją glutenu. Jest go
całe mnóstwo – w sklepach ze zdrową żywnością, supermarketach, Internecie. Znalazłam kilkanaście rodzajów
bezglutenowego pieczywa: od chleba do tostów, przez
ciemne bułki i ciabatty. Niestety, nie jest tanie – kilka
kromek chleba bez glutenu od polskiego producenta
kosztuje od 5 do 10 zł, pudełko bezglutenowych płatków
owsianych 8-15złotych (przy 3-5 zł za zwykłe płatki).
Robię przez kilka kolejnych dni szczegółowy rachunek kosztów życia bez glutenu. Jest drogo, ale... Teraz
zamiast mąki zbożowej, płatków czy chleba jem produkty z magicznym Gluten Free na opakowaniu. Sięgam po więcej warzyw i owoców. Po trzech tygodniach
diety bezglutenowej bóle brzucha, wzdęcia i zgaga
minęły. Czuję się pełna energii, nie mam kłopotów ze
snem, skóra stała się gładka. I chudnę. Hurra! Dieta
bezglutenowa nie jest łatwa, ale też nie jest skomplikowana, nudna i niebotycznie droga. l
Magda Maciejczyk
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Alergia na gluten
Co piąta osoba z alergią pokarmową ma uczulenie właśnie na
gluten, około 3 procent Polaków choruje na celiakię, w której
układ odpornościowy traktuje gluten jak wroga i wytwarza
przeciwko niemu przeciwciała, które niszczą kosmki jelitowe.
Chorych przybywa, bo zboża, które dziś spożywamy, nie mają
nic wspólnego z tymi, które były uprawiane jeszcze w XX wieku.
Modyfikacje, mające służyć powiększeniu plonów, sprawiły, że
zmieniono im kod genetyczny, z którym nasz układ trawienny nie
zawsze potrafi sobie poradzić. Nawet przy niewielkiej ilości białko
to drażni jelita osób z nietolerancją, zaburza pracę układu pokarmowego, może mieć destrukcyjny wpływ na wszystkie organy.
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Dlaczego bolą nas plecy
Coraz więcej osób uskarża się na ból pleców, jednak mało
kto wie, że znacznej części objawów da się uniknąć, ponieważ
wiążą się one ze stylem życia i złymi nawykami.
Częstą przyczyną bólu jest zbyt mała aktywność fizyczna, która wiąże się przede wszystkim z siedzącym trybem życia. Zbyt mała ilość ruchu powoduje, że mięśnie
pleców słabną i nie są zdolne do utrzymania kręgosłupa we właściwiej pozycji. Dochodzi wtedy do obciążania kręgów i dysków, co z kolei doprowadzić może do
różnych deformacji i bólu.
Nieprzyjemne konsekwencje ma również nadmierne
obciążanie kręgosłupa poprzez długie wykonywanie jednej czynności w tej samej pozycji. Aby temu zapobiec warto dostosować swoje najbliższe otoczenie w taki sposób,
by nie zagrażało naszemu zdrowiu – dostosować do swojej wysokości kuchenne blaty czy deskę do prasowania.
Przyzwyczailiśmy się do siadania ze zgarbionymi
plecami, zbyt nisko opuszczoną głową czy wypiętym
brzuchem, jednak nie jest to naturalna pozycja dla naszych mięśni. Wielokrotnie powtarzana może pociągać za sobą poważne zaburzenia. Niepoprawna postawa ciała przyczynia się do uszkodzeń stawów, kręgów
i dysków. Żyjemy coraz szybciej, a pośpiech powoduje
stres. Zbyt duże wydzielanie się adrenaliny prowadzi
do długotrwałego napięcia i przeciążenia mięśni, które
skutkuje bólem i zmianami zwyrodnieniowymi.
Mówi się nawet o tak zwanej „postawie pesymisty”
(pochylona głowa, zwisające ramiona, powłóczenie noga-

Zdrowy kręgosłup
Serdecznie zapraszamy na zajęcia do Centrum Medycznego Bimed pod hasłem „Zdrowy kręgosłup”. Zajęcia
odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki i czwartki
o godz. 20 oraz w soboty o godz. 10.30. Wiek nie ma tutaj
znaczenia. Zajęcia trwają 45 minut. Koszt to 20 zł. Na zgłoszenia czekamy pod numerami 575 648 793, 42 236 17 07

mi), której utrzymywanie przez dłuższy czas powoduje
zwiotczenie mięśni brzucha. Ich osłabienie z kolei przyczynia się do powstania bólu w odcinku szyjno-piersiowym i piersiowo-lędźwiowym. l

Ile zjeść czekolady, by działała pozytywnie na nasze zdrowie
Jak się okazuje czekolada ma wiele zalet, substancje w niej
zawarte chronią przed rakiem pobudzają układ odpornościowy, łagodzą bóle reumatyczne, przeciwdziałają depresji. Pamiętajmy jednak, że jej nadmiar prowadzi do nadwagi.
Dlaczego jedzona z umiarem czekolada ma taki zbawienny wpływ na nasz organizm? Okazuje się, że zawiera ona znaczne ilości związków barwnikowych
zwanych flawonoidami. Liczne badania pokazały, że
poprawiają one przepływ krwi, a także zwiększają aktywność białych i czerwonych krwinek.
Hamują też tempo formowania się płytek miażdżycowych na wewnętrznych ściankach naczyń krwionośnych. Tym samym działają ochronnie na układ krążenia. Substancje zawarte w czekoladzie chronią organizm
przed rakiem, pobudzają układ odpornościowy, łagodzą
bóle reumatyczne i przeciwdziałają łagodnej depresji.
Działanie antydepresyjne ma zawarta w czekoladzie fenyloetyloamina. Związek ten powoduje poprawę nastroju,
a nawet euforię. Czekolada dodaje energii, poprawia na-

strój i rozjaśnia umysł. Powodują to: magnez, regulujący
sprawność komórek nerwowych oraz cynk i selen, zwiększające ilość endorfin, substancji osłabiających negatywny
wpływ stresu. Okazuje się, że czekolada potrafi poradzić
sobie nawet z kaszlem. Naukowcy udowodnili, że teobromina zawarta w czekoladzie, działa skuteczniej na kaszel,
niż kodeina zawarta w wielu lekach przeciwkaszlowych.
Jednak, jak podkreślają naukowcy, wyników badań
traktujących o pozytywnym działaniu czekolady nie można traktować, jako wymówki do opychania się słodyczami. Czekolada jedynie spożywana z umiarem ma pozytywny wpływ na nasz organizm. l
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Architekt
tu był

O wnętrzach, obowiązujących trendach
i stylach architektonicznych rozmawiamy
z Dorotą Woźniak-Porębą,
właścicielką Studia Archi, Pracowni
Architektury i Projektowania Wnętrz.
LIFE IN. Łódzkie: Wybraliśmy wymarzone lokum i często
nie za bardzo wiemy, co dalej. I zamiast zwrócić się do
architekta wnętrz, zaczynamy radzić sobie na własną
rękę myśląc, że tego typu usługa jest zbyt kosztowna.
Dorota Woźniak-Poręba: Faktycznie do niedawana zawód
architekta wnętrz kojarzył się z czymś wyjątkowym, na co
niewielu z nas może sobie pozwolić. Na szczęście zmienia się
nasza świadomość. Mamy coraz więcej klientów, którzy wiedzą, że o wiele bardziej kosztowne będzie urządzenie domu,
mieszkania, jeśli nie skorzysta się z porad architekta.

I co wówczas się dzieje?
Zanim przystąpimy do przygotowania koncepcji, najpierw musimy nieco lepiej poznać naszego klienta. Długo rozmawiamy
o jego wizji, gustach, upodobaniach, prosimy również klientów o wypełnienie ankiety, w której dopytujemy jeszcze szczegółowo m.in. o styl życia. Wnętrze musi być przygotowane pod
konkretnego klienta i dobrze dopasowane do jego gustów, preferencji, ale też do jego ulubionych stylów. Podczas kolejnego
spotkania klient dostaje od nas dwie propozycje urządzenia
wnętrza. Wybiera jedną z nich, z reguły tę, w której jego wizje
doskonale współgrają z wizjami architekta. Ostatnio, gdy realizowałam projekt pod Warszawą, moja klienta upierała się,
że chce kuchnię w szarym macie, zasugerowałam, że o wiele
lepiej w tym wnętrzu będzie się prezentować czarny lakier.
Posłuchała, potem stwierdziła, że był to doskonały pomysł
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Dlaczego?
Jeśli mówimy o wnętrzach trzeba wziąć pod uwagę wiele
czynników, podział na strefy, funkcjonalizm, ergonomię pomieszczeń, o których znaczeniu klient w ogóle może nie mieć
pojęcia. A przecież dużo łatwiej żyje się w dobrze zorganizowanej przestrzeni. Do dziś pamiętam słowa jednego z wykładowców na studiach, który patrząc na jakąś przestrzeń mówił – architekt tu był, co oznaczało, że mamy do czynienia
z poukładaną formą, utrzymaną w spójnej konwencji, konsekwencji kolorystycznej i funkcjonalnej. Architekt widzi
całą przestrzeń, dostrzeże to, co sami łatwo możemy pominąć. Z reguły trafiają do nas klienci, którzy mają już w głowie
swoją wizję, jak urządzić dom, mieszkanie, w momencie, gdy
my wizualizujemy im te plany, to często okazuje się, że to nie
jest to, że trzeba to zmienić.
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i dodała – pani to chyba wróżka jest. Wróżką nie jestem, ale
każdy architekt musi być choć trochę psychologiem. Rozmawiając z klientem, my już wiemy, jak to wnętrze ma wyglądać, najważniejsze, by projekt końcowy spełniał oczekiwania
klienta, bo to on będzie spędzał czas w tych przestrzeniach.
A projekt końcowy co zawiera?
Pełną dokumentację techniczną jak również wizualizację 3D.
Klient otrzymuje wykaz użytych materiałów, wie ile czego
musi kupić i na dodatek gdzie. Oczywiście, jeśli klient sobie
życzy, realizujemy zlecenie kompleksowo, czyli po zaakceptowaniu wizji, ekipa remontowa i materiały są po naszej stronie, a klient pojawia się już w gotowym domu, czy mieszkaniu.
Pani studio projektuje też domy. Czy jak sami
projektujecie bryłę, łatwiej zapanować nad wnętrzem?
Zdecydowanie tak, bo już bryłę przygotowujemy pod kątem
konkretnego klienta, pod konkretną aranżację wnętrza. Ale
to nie jest regułą, że wykonujemy projekt od A do Z. Mamy
dużo klientów, którym pomagamy urządzić mieszkania czy
gotowe już domy, współpracujemy też z deweloperami przygotowując mieszkania pokazowe.
Co takiego musi mieć w sobie wnętrze, żebyśmy się w nim dobrze czuli?
Musi mieć duszę, jak to się mówi, musi mieć to coś, taką wisienkę na torcie. Wiadomo, z reguły nie mamy zbyt dużych
metraży i chodzi o to, by stworzyć przestrzeń gwarantującą
nam dobre samopoczucie, urządzoną funkcjonalnie z odpowiednio dobranymi kolorami. Pamiętajmy o tym, że kolory
mają duży wpływ na naszą psychikę. Przykładowo – kolory
niebieski i zielony są wyciszające, żółty daje siłę do działania
i myślenia, czerwony zachęca do działania.
Skoro już mówimy o kolorach, to porozmawiajmy o trendach. Czy narzuca Pani klientom, to co modne?
O gustach się nie dyskutuje, to co podoba się panu Kowalskiemu, niekoniecznie musi podobać się panu Nowakowi.
Z trendami we wzornictwie jest podobnie, jak z trendami w modzie, coś jest modne, ale nie każdemu jest w tym
dobrze i nie każdy się będzie w tym dobrze czuł. Co roku
pojawiają się nowe kolory i wzory obowiązujące we wnętrzach, o czym można się przekonać odwiedzając chociażby jedne z największych targów branży wnętrzarskiej
Ambiente we Frankfurcie. Obecnie modne są ciemne
zielenie w połączeniu ze złotem, np. kuchnia w kolorze
zielonej butelki ze złotymi uchwytami, elementami dekoracyjnymi. Powiedźmy sobie szczerze, to nie jest kolor dla
każdego. Trendy jest złoto, nietuzinkowe połączenia niebieskiego z kontrastującym pomarańczem, meble orientalne, w ogóle drewno egzotyczne, jungle urban, gdzie
mamy tkaniny z elementami liści, kwiatów. To nie są trendy, które przypodobają się każdemu, które możemy wykorzystać w statystycznych mieszkaniach. To, co jest modne
nie zawsze jest do wykorzystania w danej powierzchni,
ale trendy oczywiście trzeba śledzić.
Trendy trendami, a rzeczywistość …
…sama to weryfikuje. Zawsze pamiętam, że najważniejszy
jest klient i to jemu ma się podobać dane wnętrze.

Jakie wnętrza królują w naszych domach?
Dość mocno jest u nas zakorzeniony styl skandynawski
i prowansalski. Takie wnętrza się faktycznie podobają
i cały czas są trendy. Jak projektujemy mieszkania pokazowe, to deweloperzy proszą, by były właśnie w tych stylach.
Jasne barwy – biele i szarości, są kolorami uniwersalnymi,
a my jako społeczeństwo trochę boimy się tych mocnych
zdecydowanych barw. Dużo lepiej czujemy się w bezpiecznych wnętrzach, gdzie kolory nie są tak dominujące, ale
wtedy warto pomyśleć o kontrastujących elementach, by
wnętrze nie sprawiało wrażenia, że jest bez charakteru.
Co się Pani lepiej projektuje wnętrza domów,
czy może przestrzenie komercyjne?
Uwielbiam wnętrza industrialne, takie w stylu pofabrycznym, w związku z tym dobrze czuję się projektując duże
biurowe przestrzenie. Ale projektowanie wnętrz domów
i mieszkań sprawia mi taką samą przyjemność. Każdy
klient jest inny, a dzięki temu moja praca nie jest powtarzalna i nudna. Z każdym klientem mam nowe wyzwanie
i nową przestrzeń do zaaranżowania
Ulubiony styl architektoniczny.
Jestem bardzo ambitna i lubię ambitne wyzwania, staram się wychodzić z założenia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Moim ulubionym stylem architektonicznym jeśli
mówimy o bryłach jest dekonstruktywizm, zaplanowany
chaos, nieprzewidywalność, po części odzwierciedla to
trochę mój charakter.
Ulubiony architekt.
Oczywiście, ci związani z dekonstruktywizmem – Zaha Hadid i Frank Gehry, którzy pokazali, że rzeczy niemożliwe stają
się możliwe, Zaha Hadid w ogóle za dążenie do celu. Przez długi czas projektowała tylko na konkursy, ale była konsekwentna i osiągnęła swój cel – weszła na sam szczyt zdobywając
międzynarodową sławę. l
Rozmawiała Beata Sakowska

ul. Piotra Skargi 12 lok 311, 93-036 Łódź
tel. 500 047 563;
email dorota@studioarchi.pl
www.studioarchi.pl
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Mieszkanie
inne niż
wszystkie

Foto: archiwum prywatne

Mieszkania do najmu i do sprzedaży wykańcza się inaczej. Do sprzedaży ma
świecić, być ładne i przyjemne. Natomiast do najmu najważniejsze jest, aby było
funkcjonalne i wykonane z trwałych materiałów, żeby nie było niepotrzebnych
napraw – mówi Marta Jarczyńska, współwłaścicielka kilku spółek inwestujących
w nieruchomości, autorka projektów mieszkań inwestycyjnych i wizjonerka.
LIFE IN. Łódzkie: Atrakcyjna lokalizacja to nie wszystko,
jak przygotować mieszkanie pod wynajem, żeby jego
standard przyciągał najemców?
Marta Jarczyńska: Standard wykończenia mieszkania pod
najem zależy od kilku czynników, między innymi od tego jaka
jest nasza grupa docelowa, czyli komu zamierzamy je wynająć, od trendów panujących na rynku, od konkurencyjnych
ofert, od strategii, którą wybieramy. Na przestrzeni ostatnich
kilku lat standardy najmu mocno się zmieniły. Oczekiwania
najemcy co do lokalu, pokoju czy nawet doboru współlokatorów mocno wzrosły. Młodzi ludzie wiedzą czego szukają,
a za komfort czy intymność w mieszkaniu współdzielonym są
w stanie zapłacić wyższą kwotę. My jasno sprecyzowaliśmy
naszą grupą docelową. To młodzi, pracujący ludzie oraz studenci. I to dla nich przygotowujemy mieszkania, w taki sposób, aby były w pełni funkcjonalne i spełniały ich oczekiwania i zaspakajały potrzeby.
Żeby nie mieć pustostanów…
Trzeba wychodzić przed szereg, tzn. oferować coś od siebie,
czy też wyprzedzać panujące obecnie standardy wykończenia, żeby potencjalni najemcy wręcz walczyli o to, kto
pierwszy u nas zamieszka. Przyjęło się, że aby wyposażyć
mieszkanie na wynajem wystarczy raz wejść do IKEA i kupić w jednym miejscu wszystko, co jest potrzebne. Owszem,
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oferty tego typu spełniają pewne kryteria i sporo osób zarabiających na najmie wyposaża swoje mieszkania w ten sposób. Ponieważ nieruchomości są moją pasją i lubię testować,
sprawdzać i wprowadzać nowe rozwiązania, nasze mieszkania są zawsze w bardzo dobrym standardzie, ale nie znaczy
to, że w drogim. Dużo satysfakcji dały mi słowa młodych ludzi szukających mieszkania do najmu: „państwa mieszkanie
jest zupełnie inne, poprzednie wyglądały identycznie”. Poza
tym ważne jest, żeby w mieszkaniu znajdowały się odpowiednie sprzęty do użytku najemców. Mąż często żartuje, że
żeby wprowadzić się do nas wystarczy szczoteczka do zębów
i pościel – reszta jest już w mieszkaniu. W Łodzi jeszcze kilka
lat temu nie było odpowiedniej oferty skierowanej do młodych ludzi, dzisiaj jest zupełnie inaczej. Uważam, że jest to
jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast jeśli chodzi o mieszkania na wynajem. Kiedyś wystarczyło, że
mieszkanie było odmalowane i posprzątane. Dzisiaj robimy
profesjonalną sesję zdjęciową, home staging, używamy standaryzacji, czyli korzystamy z wielu sprawdzonych produktów, które są przez najemców pożądane.
Czy w urządzaniu kierujemy się własnym gustem,
czy myślimy o tym dla kogo urządzamy?
Oczywiście, aranżacja przestrzeni uwarunkowana jest przede
wszystkim grupą docelową. Zupełnie inaczej projektuje się

nieruchomości

mieszkanie dla studenta, dla singla czy też dla rodziny z dziećmi. Bardzo ważne jest, aby sprostać oczekiwaniom swoich potencjalnych najemców, a tak naprawdę przewidzieć je zanim
mieszkanie trafi do sprzedaży czy najmu. Każda nieruchomość, którą planujemy nabyć jest dokładnie pod tym względem
analizowana, gdyż z różnych metraży można wykrzesać swój
indywidualny potencjał, a co się z tym wiąże – odpowiedni
zysk – czy to z najmu, czy ze sprzedaży danego mieszkania.
Czy są takie strefy w mieszkaniu, o które szczególnie
należy zadbać, mam tu na myśli kuchnię i łazienkę?
Osoba, która ogląda mieszkanie i nie sprawdza łazienki
nie jest zainteresowana tym mieszkaniem! To bardzo ważne miejsca w każdym domu. W najmie kuchnia i łazienka
mają spełniać swoje zadanie. Z doświadczenia wiemy, że
złe zagospodarowanie przestrzeni, to proszenie się o kłopoty w trakcie najmu. Te kłopoty to niekończące się imprezy,
które odbywają się zazwyczaj w kuchni i związane z nimi
uszkodzenia. Dlatego radzę, by kuchnia była funkcjonalna,
ale mała, by nie było w niej miejsca na imprezy. My inwestujemy w zabudowy pod wymiar, wykonywane przez stolarzy. Daje nam to gwarancję co do jakości materiału, estetykę
w detalach i oszczędności w potencjalnych naprawach. Zarówno kuchnia jak i łazienka, jeśli są dobrze dopracowane,
stanowią mocny punkt sprzedażowy całej nieruchomości.
Jakie kolory warto wybrać, co położyć na podłogi
i na co jeszcze koniecznie zwrócić uwagę?
Ważne jest, aby mieszkanie było jasne, dlatego wybieram pastele na ścianach, jasne podłogi i jasne meble. Strefa glazury
i terakoty to wisienka na torcie. Materiały dobrej jakości to
klasa sama w sobie. W każdym mieszkaniu wybieramy takie
miejsce, które ma być takim punktem skupiającym uwagę
i dającym efekt wow. Takie wybory odróżniają nas od konkurencji. Lubię zmiany i dlatego staram się, aby każdy nowy
projekt był trochę inny, miał swój charakter. Mieszkania do
najmu i do sprzedaży wykańcza się inaczej. Do sprzedaży ma
świecić, być ładne i przyjemne. Natomiast do najmu najważniejsze jest, aby było funkcjonalne i wykonane z trwałych materiałów, żeby nie było niepotrzebnych napraw.
Co z wyposażeniem wnętrza? Zostawiamy
stare meblościanki po babci?
Każde nasze mieszkanie przechodzi generalny remont. Totalnie inna aranżacja wnętrza, hydrauliki i elektryki. Nic
ze starego wystroju, wyposażenia nie zostaje. Mieszkania
na wynajem są w pełni wyposażone w nowe meble i sprzęty
AGD i RTV, uzupełniamy kuchnię w garnki, sztućce itp. Zabudowy kuchni i meble w pokojach jak biurka, szafy, regały, półki wykonywane są na wymiar. Wszystko bierzemy
od producentów albo negocjujemy hurtowe ceny u naszych
dostawców, żeby nie przepłacać. Dochodzą łóżka, zasłony lub
rolety i pełny home staging mieszkania. l
Rozmawiał Damian Karwowski

Marta Jarczyńska
Rent Me Sp. z o.o.
tel. 881 204 841
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Zdjęcia: materiały prasowe Ceramiki Paradyż

W barwach natury
Szczęśliwie minęły już czasy, w których tarasy lub balkony traktowane były jako
miejsce składowania tego wszystkiego, co nie mieści się w domu lub mieszkaniu.
Teraz to często dla domowników ulubiona i reprezentacyjna przestrzeń, w której od wczesnej wiosny do późnej
jesieni można przyjemnie spędzić dużą część dnia.
Końcowy efekt aranżacji naszych tarasów, balkonów
oraz towarzyszących im elewacji w dużej mierze zależy od odpowiedniego doboru płytek. W tej roli świetnie
sprawdzą się najnowsze klinkiery Ceramiki Paradyż –
ILARIO i VIANO. Kolekcja ILARIO swoją ciepłą kolorystyką i delikatną strukturą nawiązuje do klimatu południowych Włoch. Na myśl przywołuje rozgrzane słońcem
elewacje i senną atmosferę śródziemnomorskich miasteczek. Kolekcja jest dostępna w trzech kolorach – beige,
ochra i brown. Siostrzaną linię stanowi kolekcja VIANO.
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Jej neutralny charakter kolorystyczny, tonalny wzór i delikatna struktura czerpią inspiracje z natury i zachwycającego świata przyrody. Kolekcja występuje w trzech
odcieniach – beige, grys i antracite.
W skład wszechstronnych kolekcji ILARIO i VIANO
wchodzi aż 13 elementów. Płytki bazowe, stopnice proste
i narożne, stopnice proste i narożne z kapinosem, podstopnice, cokoły, dwuelementowe cokoły schodowe, płytki elewacyjne oraz te przeznaczone na parapety. Wielość
formatów przy jednocześnie podwyższonych parametrach technicznych umożliwia zastosowanie obu kolekcji na ścianach i podłogach całego budynku: od salonu,
przez klatkę schodową, patio i taras, aż po elewację. l

nieruchomości

Realizuj marzenia
Czy chciałbyś realizować swoje marzenia i pracować tylko dla przyjemności?
Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy, że ten tekst jest dla Ciebie.
Od lat zajmuję się obrotem nieruchomościami. Zdobyłem na ten temat dużą wiedzę, którą – za namową
przyjaciół – dzielę się z innymi. W książce „Zarabiaj na
nieruchomościach” prezentuję wiele porad jak mądrze
inwestować w nieruchomości. Stworzyłem blog www.
zarabianienanieruchomościach.pl i najskuteczniejszą
strategię inwestowania w nieruchomości (nsin.pl), która krok po kroku pokazuje co zrobić, aby zapewnić sobie wygodne życie, w którym nasze pieniądze pracują
na nas. I o tym chcę Ci opowiedzieć.

Nie wynajmuj, tylko sprzedawaj!

Zastanawiałeś się dlaczego obrót nieruchomościami
jest lepszy niż ich wynajem? Odpowiedź jest prosta.
Wynajmując mieszkanie masz nadzieję, że zarobisz
na dostatnie życie, poświęcając na to niewiele czasu.
Ale nic z tego, bo okazuje się, że ciągle musisz się zajmować tym mieszkaniem. A to jakaś awaria, a to ktoś
się wyprowadził i trzeba znaleźć kolejnego najemcę.
Albo sam się tym zajmujesz, albo wynajmujesz kogoś,
kto to zrobi za ciebie. A to kosztuje.
Wynajmowanie jest opłacalne wtedy, kiedy masz
dużo mieszkań, a każde z nich przynosi ci określony dochód, nie mniej niż 8 procent stopy zwrotu. Ale nie należy kupować jednego, czy dwóch mieszkań pod wynajem. Wiem o czym mówię, bo kiedyś sam tak zrobiłem.
W 2006 roku za doradztwem Roberta Kiyosakiego, guru
inwestowania w nieruchomości, kupiłem na kredyt kilka
nieruchomości. Więcej nie mogłem, bo bank nie zgodził
się na kolejny kredyt na preferencyjnych warunkach.
Wynająłem te mieszkania i wiesz co się stało? Straciłem
zdolność kredytową, na dodatek musiałem spłacać kre-

Wojciech Orzechowski – przedsiębiorca, inwestor, doradca,
autor bestsellerów o inwestowaniu w nieruchomości

dyt i nie mogłem dalej inwestować – zamroziłem swój kapitał, a przepływy pieniężne były marne. Zrozumiałem,
że zrobiłem błąd i dopiero wtedy właściwie zrozumiałem
przesłanie Roberta Kiyosakiego, które brzmi: najpierw
powiększaj swój kapitał, m.in. przez obrót swoimi nieruchomościami – na zasadzie taniej kup, drożej sprzedaj.
Wtedy zrobiłem to, co należało – sprzedałem z zyskiem
swoje mieszkania i zacząłem szukać nowych okazji.

Dwa miliony i finansowa wolność

Istnieją różne sposoby i techniki kupowania nieruchomości, o których opowiadam na Warsztatach. Teraz jednak
chciałbym się podzielić dwiema bardzo ważnymi zależnościami, które odkryłem przy sprzedaży moich nieruchomości. Zauważyłem, że gdy zainwestowałem 30 tysięcy zł
oraz poniosłem wszystkie dodatkowe koszty zakupowe
i okołokredytowe, to po wyremontowaniu i sprzedaży odzyskałem te pieniądze i zarobiłem drugie tyle, czyli uzyskałem 100-procentową stopę zwrotu. To nieporównywalnie więcej, niż z wynajmu i to w 6 miesięcy.
Druga równie istotna zależność dotyczy faktu, że aby
stać się wolnym finansowo, trzeba mieć co najmniej dwa
miliony złotych kapitału. Za te pieniądze można kupić lokale komercyjne, biura, domy, nieruchomości mieszkalne.
Wynajmując je przy 9-procentowej stopie zwrotu, można
zarobić 15 tysięcy zł co miesiąc, a jeżeli uda się osiągnąć
zwrot 12-procentowy, to miesięczny przychód rośnie do
20 tysięcy zł. To kwoty przed opodatkowaniem, ale nawet,
gdy fiskus zabierze co jego, to zarobek jest godny.
Czy dwa miliony kapitału to dużo, czy mało? Odkładając co miesiąc 10 tysięcy zł przez 16 lat, można uzbierać
dwa miliony. To dla większości Polaków bardzo dużo pieniędzy. Ale... Przy wieżowcu wartym około 60 milionów
zł 2 miliony stanowią wartość raptem jednego piętra!
Jeżeli kupując i sprzedając nieruchomości, można osiągnąć 100-procentową stopę zwrotu, to inwestując 30 tysięcy zł po roku uda się podwoić tę kwotę, po dwóch latach
zarobek wyniesie 120 tysięcy, po 3 latach – 240 tysięcy,
po 4 – 480 tysięcy, po 5 – 960 tysięcy. Do dwóch milionów
dojdziesz po 6 latach! Zainwestowanie tej sumy w odpowiednio dobrane nieruchomości sprawi, że miesięczny
zarobek przed opodatkowaniem wyniesie 15-20 tysięcy.
Myślisz, że to nie możliwe? Zapewniam, że się mylisz. Osiągnięcie 100 procent w ciągu roku z obrotu nieruchomościami jest osiągalne dla wszystkich, którzy
tego pragną i wcale nie jest takie trudne. l

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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Zdjęcia: materiały prasowe firmy PTAK WARSAW EXPO

Warsaw Wedding Days
Ślub to jedno z najpiękniejszych i najważniejszych wydarzeń
w życiu. Dlatego narzeczeni z dużym wyprzedzeniem wybierają datę,
miejsce i inne szczegóły. Na pewno wiele inspiracji na ślub i wesele znajdą
na Międzynarodowych Targach Ślubnych Warsaw Wedding Days, które
odbędą się w dniach 22–23 września w PTAK WARSAW EXPO.
Targi stworzone z myślą o narzeczonych, ich rodzinach
oraz wszystkich gościach weselnych odbędą się w PTAK
WARSAW EXPO, największym Centrum Targowo-Kongresowym w Europie Środkowej.

Trzy główne strefy

Warsaw Wedding Days to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą ślubną na rok 2019. Zakochani znajdą wiele
inspiracji na ślub i wesele oraz podejmą pierwsze decyzje
związane z najważniejszym dniem w swoim życiu. Przestrzeń targów podzielona została na trzy główne strefy:
zzModa Ślubna (suknie ślubne i garnitury, suknie wieczorowe, obuwie, bielizna i dodatki, moda dziecięca);
zzBiżuteria (obrączki, biżuteria męska, usługi grawerskie, pierścionki zaręczynowe);
zzPrzyjęcie Weselne (hotele, sale i restauracje, foto, film
i muzyka, dekoracje i zaproszenia ślubne, agencje barmańskie i ślubne).

Wydarzenia towarzyszące

– Atrakcji nie zabraknie. Przewidziano wiele wydarzeń towarzyszących Targom, podczas których znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania: Od czego zacząć
planowanie wesela? O czym należy pamiętać przy
wyborze fotografa? Czym kierować się przy wyborze
menu ślubnego – mówi Paulina Dopierała, Organizatora Targów Warsaw Wedding Days.
W Strefie Zaręczonych pary spotkają się z najpopularniejszymi blogerkami ślubnymi, otrzymają cenne

wskazówki i znajdą odpowiedzi na trudne pytania
związane z przygotowaniem ślubu i wesela.
W wyjątkowo zaaranżowanej strefie konsultantów
ślubnych – Meeting Wedding Plannerów, przewidziano warsztaty stylu, strefę porad dla mam/druhen, speed-dating z konsultantami, warsztaty o emocjach i stresie, porady z zasad stylizacji stołów, doboru
kwiatów i dekoracji, wyboru tematyki wesela, ślubu
organizowanego za granicą, czy porad prawnych.
W Strefie Inspiracji wystawcy zaprezentują najnowsze produkty. Dowiemy się, co będzie modne na ślub
i wesele 2019. Podczas Warsztatów Ekspertów przekonamy się, jakie są najmodniejsze pomysły, czym kierować się przy wyborze sukni ślubnej. Dowiemy się, czy
brać ślub latem czy zimą, czym kierować się przy wyborze pierwszego tańca i co ważne jest w ślubnej fotografii
i filmie tak, by były pamiątką na długie lata.
Ważnym elementem targów będzie Strefa #BeautyWedding, w której zaprezentują się salony fryzjerskie i kosmetyczne oferujące usługi dedykowane młodej parze.
Gościem specjalnym Targów będzie Maciej Zień.
Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji.
Wśród nich:
zzSpotkania z doradcami wizerunku
zzPorady stylistek ślubnych
zz30 pokazów mody
zzBarman Show
zzWarsztaty taneczne w Strefie Muzycznej l

Już dziś zarejestruj się jako Odwiedzający na stronie www.warsawweddingdays.pl
i sprawdź najnowsze trendy ślubne w dniach 22-23 września 2018 w PTAK WARSAW EXPO!
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Wystawcy o targach
Karolina Głowacka
Ukryte w kadrze
Ukryte w kadrze to zespół ludzi z pasją.
Fotografujemy, szkolimy, rozmawiamy, eksperymentujemy i robimy wszystko, aby nasze
zdjęcia były dla Was powodem do uśmiechu,
wspomnień i wzruszeń na długie lata. Nasz fotograficzny styl to mieszanka dużego doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Wykształcenie
socjologiczne, współpraca z najlepszymi fotografami i otwartość na
świat pozwalają nam tworzyć reportaże ślubne, w których widoczne
staje się to, co z początku wydawało się ukryte. Dlatego też udział
w targach to dla nas nie tylko możliwość przybliżenia Wam naszej
oferty, ale również możliwość spotkania fascynujących ludzi, zobaczenia Waszych uśmiechów i pokazania naszych prac. To wszystko
daje nam energię do działania i realizacji kolejnych działań i wyzwań.

Anna Grzegórska
Managing Director,
Wedding Planner
Dlaczego zdecydowaliśmy się wziąć udział
w Targach Warsaw Wedding Days? Odpowiedź jest prosta, na pierwszych międzynarodowych targach ślubnych nie mogło zabraknąć pierwszej polskiej marki
organizującej przyjęcia weselne. Ale oczywiście targi ślubne skupiają najlepsze brandy, nie tylko polskie, ale również zagraniczne. Organizujemy
przyjęcia dla najbardziej wymagających klientów. Zespół Beautifulday
specjalizuje się w weselach międzynarodowych, na których łączymy
różne kultury i obyczaje, czasem wykorzystywane również przez polskie pary. Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach, na których
zdradzimy jak zorganizować wszystko bezproblemowo i bezstresowo.
Narzeczeni będą mieć niepowtarzalną okazję skorzystania z porad dotyczących problemów, które zaskoczyły ich w trakcie organizacji wesela.

Marta Rybak
Specjalista ds. marketingu
w firmie Giacomo Conti
Targi Ślubne Warsaw Wedding Days to dla
Giacomo Conti fantastyczna okazja do pokazania najnowszej oferty ślubnej 2018/2019
związanej z modą męską. Panowie zobaczą na stoisku świeże
trendy, w tym zupełną nowość, czyli garnitury żakardowe w stonowane wzory kwiatowe. Zostaną także zaprezentowane wzory
z ponadczasowej klasyki. Narzeczeni obejrzą na miejscu rozmaite
dodatki, w tym krawaty, muchy, poszetki i buty. Na miejscu panowie
zapoznają się z prestiżową usługą Made to Measure, czyli szycia
na miarę. Z przyjemnością zapraszam na stoisko Giacomo Conti,
na wszystkich będą czekać niespodzianki i przemiły personel, który
pomoże wybrać garnitur idealnie dopasowany do pana młodego.

Kamil Chmielewski
Barmans Flair Team
Z doświadczenia wiemy, że Targi są jedną
z najlepszych metod na pozyskanie klientów,
dlatego w nich uczestniczmy. Docieramy tu
do osób bezpośrednio zainteresowanych.
Firma Barmans Flair Team zajmuje się profesjonalną organizacją
oraz obsługą wszelkiego rodzaju imprez, w tym oczywiście wesel,
od strony barmańskiej. Oferujemy m.in. pokazy barmańskie, mobilne bary wraz z obsługą, bary lodowe, bary kawowe, bar z napisem
LOVE, fotobudki, fontanny czekoladowe. W niedalekiej przyszłości
pojawią się też auta – zarówno retro jak i współczesne.

Wojciech Tulwin
Marketing & PR Director
w firmie Recman
Targi Warsaw Wedding Days to idealne wydarzenie do zaprezentowania marki Recman,
która od ponad 32 lat kreuje kanony nowoczesnej elegancji. Historia sukcesu marki sięga roku 1986. Dzięki przemyślanej strategii oraz połączeniu pracowitości z pasją, Recman stał
się znakomicie prosperującą firmą odzieżową. Obecnie projektujemy
i produkujemy stylowe kolekcje dla mężczyzn, dzięki zaangażowaniu kilkuset doświadczonych pracowników – specjalistów w swoich
dziedzinach. Flagowym wyrobem marki Recman są garnitury oraz
marynarki wytwarzane w Polsce z najwyższej jakości tkanin i dodatków. Każdy klient jest dla nas wyjątkowy i naszym zadaniem jest
sprawić, by tak się czuł. Dla jego satysfakcji i najwyższego komfortu
przygotowujemy na targi Warsaw Wedding Days specjalne stoisko,
na którym doświadczeni styliści firmy Recman profesjonalnie doradzą przyszłym panom młodym. Zainteresowani będą również mieli
możliwość nabycia produktów podczas targów.
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Harmonia i Freedom,
czyli moda dobra i szalona
O Łódź Young Fashion 2018, najważniejszym wydarzeniu modowym
w Polsce i w tej części Europy, opowiada prof. Jolanta Rudzka‑Habisiak,
rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Proszę określić, czym dla Pani jest Łódź
Young Fashion 2018 – to gala dyplomowa absolwentów
ASP plus dwa konkursy modowe czy festiwal mody, który
zaczyna być ważnym wydarzeniem w świecie mody?
Jolanta Rudzka-Habisiak: Przyznam, że wolimy nazwę
wydarzenie modowe, które zaczyna być rozpoznawalne na
świecie. Na uczelni już od dawna myśleliśmy o konkursie,
który miałby międzynarodową rangę. To jednak ogromne
i kosztowne przedsięwzięcie, na które nie było nas stać. Pani
Prezydent Hannie Zdanowskiej szczęśliwie spodobała się nasza koncepcja promocji młodych projektantów. Od marzeń
przeszliśmy do czynów i do ścisłej współpracy z Łódzkim
Centrum Wydarzeń. Zaproponowaliśmy rozbudowaną formułę, z dwoma konkursami, galą dyplomową naszych studentów i wieloma imprezami towarzyszącymi. Żeby zachęcić młodych projektantów z całego świata do wzięcia udziału
w konkursie, ustaliliśmy, że nagroda musi być wartościowa.
Podczas wydarzenia odbędą się gale finałowe
dwóch konkursów dla projektantów mody – Złota
Nitka 2018 oraz Łódź Young Fashion Award 2018.
Proszę wyjaśnić różnicę pomiędzy nimi.
Złota Nitka to konkurs dedykowany polskim projektantom,
z kolei Łódź Young Fashion Award to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, w którym uczestniczyć mogą
projektanci z całego świata. W obu konkursach mogą brać
udział osoby, które nie skończyły jeszcze trzydziestu lat. Każdy konkurs ma osobny zespół jurorów, którzy szczegółowo
oceniają zgłoszone kolekcje. W poprzedniej edycji, w obu
finałach, mieliśmy po 15 kolekcji, w tym będzie podobnie.
Każdy ma takie same szanse na wygraną, więc najbardziej
liczy się jakość kolekcji. W tym roku jury Złotej Nitki oceni
kolekcje z kategorii ready-to-wear. Na młodych projektantów czeka nagroda w wysokości 30000 złotych. Na tych, którzy lepiej czują się w nurcie mody wizjonerskiej i awangardowej, czeka Łódź Young Fashion Award, z nagrodą główną
30 000 euro, ufundowaną przez Miasto Łódź.
Imponująca nagroda! Od razu wskazuje
na to, który konkurs jest ważniejszy?
Nie wartościuję poszczególnych konkursów. Ta nagroda
ma za zadanie przyciągnąć zdolnych, młodych projektantów z całego świata i wypromować wydarzenie, które jest
komplementarne – na początek mamy galą dyplomową,
wewnętrzny konkurs, w którym oceniamy prace naszych
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studentów. Następnego dnia odbywa się gala finałowa Złotej
Nitki – najważniejsze wydarzenie młodych polskich projektantów. Dzięki niemu mogą pokazać się publiczności, wejść
na rynek i zacząć realizować plany zawodowe. Natomiast
Łódź Young Fashion Award to jest nasz „creme de la creme”
– ten konkurs otwiera wydarzenie na cały świat.
Tegoroczny konkurs Złota Nitka przebiegać będzie
pod hasłem Harmonia. Z kolei konkursowi Łódź Young
Fashion Award towarzyszyć będzie myśl przewodnia
Freedom. Czy organizatorzy chcą tymi hasłami wskazać
projektantom, co będzie preferować jury?
W ten sposób próbujemy przemycić wartości, które będą
dominować w tej edycji. Harmonia ma się odnosić do dobrego, klasycznego krawiectwa – ubrania muszą być dobrze uszyte, z wysokiej jakości materiałów, kolory muszą
współgrać ze sobą, a całość powinna harmonizować z otoczeniem. Natomiast drugie hasło – Freedom lekko nawiązuje do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
ale przede wszystkim chodzi w nim o wolność w modzie,
o brak ograniczeń i twórcze szaleństwo. Liczymy, że w tym
przypadku kolekcje będą z pogranicza sztuki i mody, zindywidualizowane, autorskie i trochę szalone.

Chcemy, aby Łódź Young Fashion
za jakiś czas stało się znanym
na świecie festiwalem mody,
na którym nie można nie być.
W ubiegłym roku odbyła się pierwsza edycja Łódź
Young Fashion. Jak radzą sobie na modowym rynku
ubiegłoroczne laureatki Karolina Mikołajczyk i Chen Zhi?
Przez cały czas jesteśmy z nimi w kontakcie i śledzimy ich
zawodowe sukcesy. Karolina Mikołajczyk jest zapraszana ze
swoją kolekcją na różne wydarzenia modowe, jeździ po świecie i pracuje na swoją markę. Obecnie jest w Japonii. Chen Zhi
zaraz po zwycięstwie w naszym konkursie zdobyła bardzo
ważną nagrodę w Nowym Jorku. Wiem, że pracuje teraz nad
nową kolekcją. Obie cały czas idą do przodu i rozwijają się.
Można zatem traktować konkursy jako trampolinę
do kariery dla młodych projektantów?

Foto: Monika Szałek
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Zdecydowanie tak! To był nasz cel i już pierwsza edycja Łódź
Young Fashion pokazała, że to wydarzenie może być początkiem wyjątkowych karier projektantów mody. Zresztą nie tylko zwycięzców. Samo znalezienie się w gronie finalistów jest
dla tych młodych ludzi ogromnym wyróżnieniem i sprawia,
że świat mody zwraca na nich uwagę.
Planujecie Państwo imprezy towarzyszące wydarzeniu?
Ważną częścią Łódź Young Fashion jest Gala BRA Day, gdzie
bohaterkami są kobiety, które wygrały albo wciąż walczą
z rakiem piersi. Podczas gali występują w roli modelek i prezentują na wybiegu kolekcje znanych polskich projektantów.
To ważne wydarzenie artystyczne, które łączy świat medycyny ze sztuką i modą. Poza tym podczas czterech dni trwania imprezy, organizujemy wiele tematycznych seminariów,
konferencji i wykładów. Tak będzie również w tym roku. Nie
chcę mówić o szczegółach, bo jesteśmy w trakcie ich ustalania. Nowym elementem – i to mogę zdradzić – będzie otwarty konkurs fotografii modowej Łódź Young Photographers,
w którym swoich sił spróbują młodzi fotografowie mody.
Wszystkie fotografie, które zwrócą uwagę jury, zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej Łódź Young Fashion.
W tym roku część Łódź Young Fashion odbędzie się
również w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej.

Bardzo bym sobie tego życzyła. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Panem Rektorem, prof. Sławomirem Wiakiem,
a w najbliższych dniach będziemy omawiać szczegóły z Panią
Dziekan, Katarzyną Grabowską. Zaprosiliśmy do współpracy
także instytucje kultury, między innymi łódzkie teatry – Powszechny i Muzyczny – planują dołożyć coś od siebie. Drzwi są
otwarte dla każdego, chcemy dzielić się tym wydarzeniem ze
wszystkimi, którzy wyrażą zainteresowanie imprezą.
Kiedy Łódź Young Fashion zaczniemy nazywać
festiwalem, a nie wydarzeniem modowym?
Podobno w Łodzi jest około 100 festiwali...Chcemy by Łódź
Young Fashion był czymś więcej niż festiwalem. Pragniemy
zaangażować biznes modowy w nasz projekt, zaprosić przedstawicieli producentów odzieży na nasze gale, pokazać, jakim
potencjałem dysponujemy, jakich świetnych projektantów
mamy. Może już w tym roku uda się zrobić takie spotkanie,
które w przyszłości stanie się Forum Mody i Biznesu. Mamy
szerokie plany, ale nie wszystko od razu – musimy się jeszcze
sporo nauczyć, okrzepnąć, nabrać doświadczenia. Chcemy,
aby wydarzenie Łódź Young Fashion rozwijało się tak, jak sobie zaplanowaliśmy i za jakiś czas stało się znanym na świecie
festiwalem mody, na którym nie można nie być. l
Rozmawiał Robert SakowskI
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Patronat LIFE IN. Łódzkie

Która zostanie
najpiękniejszą?

21 kandydatek do tytułu Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2018. Komu
Roksana Karolak, obecna miss, przekaże koronę najpiękniejszej naszego regionu
przekonamy się już 17 czerwca podczas gali na rynku łódzkiej Manufaktury.
W finale Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2018
zobaczymy kandydatki z całego regionu m.in. Łodzi,
Tomaszowa Mazowieckiego, Opoczna, Łasku, Zduńskiej Woli. Zaprezentują się w kilku pokazach, w tym
w sukniach ślubnych projektu Agaty Wojtkiewicz.
W jury konkursu zasiądą m.in. Agata Biernat, Miss
Polonia 2017 i Izabella Krzan, Miss Polonia 2016.
W tym roku jury może mieć niemały problem
z wyborem najpiękniejszej. W konkursie startują
bowiem bardzo podobne do siebie trojaczki. Siostry
Aleksandra, Joanna i Małgorzata Gotner mogą pochwalić się pięknymi, ciemnymi długimi włosami
i uroczym uśmiechem.
Dziewczyny mają również idealną figurę. Siostry
Gotner mają po 21 lat i pochodzą z Tomaszowa Mazowieckiego, są nierozłączne, mają podobne zainteresowania, razem mieszkają i studiują, prowadzą
nawet wspólne konto na Instagramie.

AGNIESZKA SKIBSKA
Łódź | 19 lat | studentka UMed
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W ubiegłym roku koronę najpiękniejszej zdobyła
maturzystka Roksana Karolak z Łodzi. Drugie miejsce
zajęła Karolina Połetek z Tuszyna, a trzecia była Nela
Serwacińska z Konstantynowa Łódzkiego.
Która, z 21 tegorocznych kandydatek, zostanie najpiękniejszą dziewczyną Województwa Łódzkiego, przekonamy się już 17 czerwca na rynku łódzkiej Manufaktury.
Konkurs Miss Polonia Województwa Łódzkiego organizowany jest od 2006 r. przez Agencję IGO-ART. l

Wybory Miss Polonia
Jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie,
którego obecny kształt i misja zostały oparte na ponad
80-letniej tradycji organizacji wyborów najpiękniejszej
Polki. Kiedy literat Tadeusz Boy-Żeleński wymyślał nazwę
„Miss Polonia”, nie mógł przypuszczać, że będzie częścią
wydarzenia, które osiągnie międzynarodowy sukces.

ZUZANNA MAKSYMOWICZ
Zduńska W. | 19 lat | maturzystka

NATALIA ZAWIŚLAK
Kutno | 18 lat| maturzystka
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ALEKSANDRA GOTNER
Tomaszów M. | 21 lat | studentka UŁ

DAGMARA GNIOTEK
Łódź | 18 lat | maturzystka

JULIA PLUCIŃSKA
Bełchatów | 18 lat | maturzystka

MAŁGORZATA GOTNER
Tomaszów M. | 21 lat | studentka UŁ

MONIKA WÓJCIK
Łódź | 25 lat | magister fizjoterapii

JOANNA GOTNER
Tomaszów M. | 21 lat | studentka UŁ

NATALIA ROGULSKA
Opoczno | 19 lat | maturzystka

NATALIA SKIBSKA
Łódź | 20 lat | studentka PŁ

PAULINA KAJSZCZAK
Zgierz | 19 lat | maturzystka
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PATRYCJA WOŹNIAK
Łask | 19 lat | maturzystka

ALEKSANDRA MITUŁA
Sieradz | 19 lat | maturzystka

WIKTORIA STELMASZEWSKA
Łódź | 19 lat | maturzystka

PAULINA CIESIELSKA
Łódź | 19 lat | uczennica

SYLWIA GRADOWICZ
Łódź | 21 lat | studentka UMed

ZUZANNA STRÓŻYK
Łódź | 20 lat | studentka UMed

MAGDALENA CZECH
Opoczno | 23 lat| studentka UMed

PAULA ZACHACZ
Łowicz | 19 lat | studentka PŁ

DAGMARA OSTASZEWSKA
Łęczyca | 19 lat | maturzystka

Łódź Design Festival

Simpla dla Amazonek
Jej proteza piersi „Simpla” jest nie tylko idealnie dopasowana
do ciała użytkowniczki, ale również ma więcej wspólnego
z kobiecym gadżetem niż produktem rodem ze sklepu medycznego.
Małgorzata Załuska zwyciężyła konkurs dla młodych projektantów
make me! i została laureatką nagrody Paradyż Award 2018.

Czym produkt różni się od dostępnych już rozwiązań?
Wszystkie dostępne na rynku protezy dla Amazonek wyglądają dość podobnie – w sposób bardziej lub mniej realistyczny przedstawiają kobiecą pierś. Kolorystyka jest ograniczona. Wiele firm oferuje protezy pasujące wyłącznie do
jasnej karnacji, no i wszystkie protezy cechuje wyraźna estetyka medyczna. Te wykonywane na zamówienie klientek
są z kolei droższe i trudniej dostępne. Protezy generowane
za pomocą narzędzia „Simpla” mają przede wszystkich
charakter indywidualny i osobisty. Powstają na podstawie
skanu 3D ciała użytkowniczki wykonywanego w warunkach domowych. Kształt i wielkość protezy stanowią odwzorowanie zdrowej piersi. Struktura protezy składa się
z niezależnych od siebie elementów połączonych wspólną
podstawą. Zachodzące pomiędzy nimi zależności poprawiają elastyczność protezy i ożywiają ją podczas noszenia.
W przypadku zewnętrznych protez piersi zdarza się, że nie
udaje im się idealnie wypełnić miejsca po całkowitej amputacji i np. powyżej linii biustonosza widoczne jest zagłębienie. W przypadku protez „Simpla” linia protezy stapia się
wizualnie z ciałem użytkowniczki.

Zdjęcia: materiały prasowe organizatora

LIFE IN. Łódzkie: Skąd się wzięła „Simpla”?
Małgorzata Załuska: „Simpla” jest moim projektem magisterskim. Na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie wybór
tematu dyplomowego jest decyzją studentki czy studenta. Już
rozpoczynając kurs magisterski wiedziałam, jaki temat chciałabym podjąć w ramach dyplomu. Bliska mi osoba przeszła
kilka lat temu mastektomię jednostronną. Towarzyszyłam jej
w trakcie choroby a potem widziałam, jak wraca do zdrowia.
Będąc osobą aktywną często żaliła mi się, że proteza zewnętrzna przeszkadza jej w codziennych czynnościach i ćwiczeniach.

Jaki jest przewidywany koszt zakupu protezy „Simpla”?
Koszt wydruku prototypu „Simpla” uplasował się pomiędzy
zakupem zewnętrznej protezy a rekonstrukcją piersi. Biorąc
jednak pod uwagę zwiększającą się dostępność zaawansowanych drukarek 3D przewiduję stopniowe obniżenie kosztów
wydruków z materiału, który wykorzystałam w projekcie.
Czy zwycięstwo w konkursie make me! pomoże Pani
rozwijać produkt? Jakie ma Pani plany w tym zakresie?
Pracę dyplomową zakończyłam na etapie koncepcyjnym
– prezentowana na wystawie proteza piersi jest prototypem
wydrukowanym dla jednej osoby. Mam świadomość, że wciąż
stoi przede mną wiele wyzwań projektowych – w tym m.in.
dokładne parametry protezy, takie jak jej waga czy stopień
elastyczności. Dzięki zwycięstwu w konkursie „make me!”
perspektywa rozwijania projektu w kierunku jego wdrożenia
stała się dla mnie bardziej prawdopodobna. Wprowadzenie
produktu na rynek z pewnością wymaga jego dopracowania
i przeprowadzenia szeregu badań. l
Główną nagrodę Paradyż Award w wysokości 50 tys. złotych podczas uroczystej gali otwarcia tegorocznej edycji
Łódź Design Festiwal wręczył laureatce prezes zarządu Ceramiki Paradyż, Adam Tępiński.
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Potrzebujesz nowego, uniwersalnego samochodu: na codzienne
podróże do pracy, zakupy, rodzinne wycieczki i dalekie wakacyjne
wyprawy? Poznaj Konę. To mały SUV marki Hyundai.
Atrakcyjna linia nadwozia, karoseria dostępna w dziesięciu kolorach, w tym błękitnym, limonkowym i wiśniowym. Na życzenie można mieć czarny lub grafitowy dach,
również przeszklony. Już w najtańszej wersji są elektrycznie regulowane, lakierowane lusterka. Wyjątkowo wąskie
reflektory z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej LED
umieszczono, inaczej niż wszędzie, na górze reflektorów.
Nieprzypadkowe są wloty powietrza po obu stronach
przedniego zderzaka – mają poprawiać aerodynamikę samochodu, zmniejszając zawirowania w okolicach przednich nadkoli. Z tyłu uwagę zwraca trzecie światło stop
typu LED na spojlerze.

W kabinie

Styl i ergonomia. Hyundai Kona jest przestronny w środku i wygodny dla pasażerów. Przednie i tylne siedzenia są
dobrze wyprofilowane, odpowiednio szerokie i długie. Łatwa w obsłudze deska rozdzielcza. Zastosowane materiały
są przyjemne dla oka i mile w dotyku. Na liście wyposażenia nawet najtańszej wersji modelu zobaczymy m.in.:
elektrycznie regulowane lusterka, klimatyzację manualną, zamykany podłokietnik, blokadę tylnych drzwi, sześć
głośników. Za pomocą przycisków umieszczonych w kierownicy można sterować radiem i komputerem pokładowym. Pojemność bagażnika wynosi 361 litrów. A po złożeniu tylnych foteli na płasko Kona dysponuje przestrzenią
ładunkową o pojemności 1143 litrów.

Na drodze

Kiedy siądziesz za jego kierownicą, wyrwy w jezdniach i krawężniki staną się mniejsze. Niezależnie od
tego, czy będziesz w zatłoczonym mieście, czy na polnych drogach twój samochód będzie mknął pewnie.
Pod maską Kony obecnie mogą pracować dwa silniki:
benzynowy, 1,0-litrowy i trzy-cylindrowy o mocy KM
120, a drugi 1,6-litrowy i czterocylindrowy o mocy 177
KM. Oba są turbodoładowane, dzięki czemu mają być
bardziej dynamiczne i jednocześnie mieć najniższe
zużycie paliwa i emisji spalin. Moim zdaniem pierw-
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szy z nich najlepiej nadaje się dla kierowców, którym
zależy na jak najmniejszych wydatkach na paliwo. Jest
połączony z napędem na dwa koła i sześciobiegową
ręczną skrzynią. Jego średnie zużycie paliwa podawane przez producenta wynosi 5,2 l/100 km.
Drugi z silników został połączony z siedmiostopniową
dwusprzęgłową przekładnią automatyczną oraz opracowaną przez Hyundaia nową wersją systemu napędu
wszystkich kół. Pierwsza rzecz, jaką zauważyliśmy, to cisza w kabinie, kiedy testowany samochód pokonywał kilometry autostrady. Kolejna miła niespodzianka: dwusprzęgłowa skrzynia biegów zmienia się zaskakująco szybko
i precyzyjnie. Średnie zużycie tej wersji Kony według
katalogu to 6,7 l/100 km. Jeszcze w te wakacje do silników
benzynowych dołączy nowy silnik Diesel 1,6 CRDi.

Bezpieczeństwo

Czy jedziesz do pracy, czy wracasz z wakacji auto pozwala
czuć się bezpiecznie. Standardowy pakiet technologiczny
jest znacznie atrakcyjniejszy niż u konkurencji. W każdej
wersji modelu, również podstawowej, zamontowano m.in.
system kontroli trakcji, który poprawia zwrotność i stabilność, poduszki powietrzne chroniące głowę, systemy
kontroli zjazdu i podjazdu, a także system kontrolujący poziom koncentracji uwagi kierowcy. Monitoruje i analizuje sposób jazdy kierowcy, a kiedy wykryje zmęczenie lub
dekoncentrację kierowcy, uruchomi sygnał dźwiękowy
i wyświetli informację, sugerującą zrobienie sobie przerwy. Jeśli kupimy wersje droższe, będziemy mogli liczyć
na wsparcie m.in. opracowanego przez Hyundaia systemu
autonomicznego hamowania awaryjnego. Na automatyczne hamowane można liczyć też podczas cofania. Dzięki
możliwości włączania i wyłączania napędu na obie osie
można pokonać śliskie nawierzchnie i zakręty bezpieczniej i z większą przyjemnością. l
Magda Maciejczyk
* Ceny tego modelu zaczynają się od 69 990 zł

Foto: Hyundai

Hyundai Kona wznosi się
na szczyt swojej klasy

Ty prowadzisz.
Ty decydujesz.

Prawdziwy styl można wyrazić tylko przez autentyczne bycie sobą.
KONA – całkowicie nowy SUV Hyundai wyróżnia się jedyną w swoim rodzaju stylistyką.
Awangardowy projekt, najnowocześniejsze technologie, moc 177 KM oraz napęd na cztery
koła i wiele więcej – wszystko po to, abyś mógł dotrzeć do celu z uśmiechem na twarzy.
To Ty kierujesz swoim życiem. KONA – nowy SUV Hyundai.
MARVEL Sp. z o. o.
93-281 Łódź, al. Śmigłego-Rydza 22
tel. + 48 42 676 34 44 email: sprzedaz@marvel-hyundai.pl

5-letnia Gwarancja Bez Limitu Kilometrów Hyundai dotyczy jedynie tych samochodów Hyundai, które były sprzedane Klientowi końcowemu
przez Autoryzowanego Dealera Hyundai na warunkach opisanych w książce gwarancyjnej. Szczegóły programu gwarancyjnego, w tym
wyłączeń gwarancji, dostępne są u Autoryzowanych Dealerów Hyundai. Średni poziom spalania paliwa w cyklu mieszanym dla modelu
Hyundai KONA wynosi od 5,2 do 6,7 l / 100 km, a średnia emisja CO2 wynosi od 117 do 153 g/km.

motoryzacja

Szkoła jazdy z charakterem
W mojej szkole kursy na prawo jazdy są wyjątkowe – uczymy,
wyjaśniamy i przede wszystkim nie pozwalamy kursantom zwątpić
w siebie! A z prawa jazdy zdobytego przez naszego ucznia
cieszymy się tak samo, jak on. A może nawet bardziej.
Z moim biznesem było tak, jak z egzaminami na prawo jazdy – czasami, żeby zdać, trzeba podejść do egzaminu drugi
raz. Pierwszą szkołę nauki jazdy założyłam w 2004 roku.
Zainspirował mnie mój tata. Nie zgadniecie czym się
zajmował… Obserwowałam go w roli instruktora, wykładowcy, przedsiębiorcy, w latach 90. otworzył jedną
z pierwszych prywatnych szkół nauki jazdy. Chciałam
tak samo jak on zarabiać na życie. Już w pierwszym półroczu działalności auto-szkoły na nasze szkolenia zgłosiło się tylu chętnych, że przerosło to moje oczekiwania.
Sala wykładowa pękała w szwach, miejsc siedzących
brakowało – musieliśmy podzielić grupy na mniejsze.
Rosła liczba samochodów szkoleniowych, powiększało
się grono instruktorów.
Szkołę zawsze traktowałam jak swoje dziecko. Byłam
dumna i szczęśliwa widząc jak rośnie, jak się rozwija. Cieszyłam się razem z kursantami z każdego zdanego egzaminu. Odwiedzali mnie potem, aby pochwalić się swoim
prawem jazdy, nowym samochodem.
Osiem lat później weszła w życie ustawa o kierujących
pojazdami, która do góry nogami przewróciła sposób zdawania egzaminów teoretycznych. W opinii zdających stały
się one dużo trudniejsze. Naturalnym zachowaniem ludzi
jest unikanie trudności. W tym przypadku było podobnie
– spadła liczba zainteresowanych zdobyciem prawa jazdy,
a ja straciłam dwie trzecie klientów, co przy dużych kosz-

tach utrzymania firmy spowodowało kryzys finansowy.
Jego skutki odczuwałam przez kolejne miesiące. Dopadło
mnie poczucie bezsilności, a rosnące straty finansowe
utwierdziły w przekonaniu, że jedynym dobrym rozwiązaniem jest zamknięcie działalności. Ale, jak to mówią, co
cię nie zabije, to cię wzmocni.
Po zamknięciu szkoły robiłam różne rzeczy – byłam
kasjerką w salonie samochodowym, przyjmowałam
auta do naprawy w serwisie, organizowałam targi
w hali EXPO. Co jakiś czas spotykałam swoich byłych
uczniów i wspominaliśmy. Po każdym takim spotkaniu rósł mój poziom tęsknoty za auto-szkołą. I przyszedł
dzień, że podjęłam decyzję o drugim podejściu do egzaminu… W tym roku powołałam do życia drugą auto-szkołę RESTART. Dziś wiem, że nie mogło być inaczej,
przecież to mój upragniony sposób na życie…
Moja przeszłość mocno wpłynęła na zasady panujące
w mojej szkole. Tutaj roztaczamy opiekę nad każdym
kandydatem na kierowcę. Wzmacniamy go, motywujemy i zachęcamy do tego, by nigdy nie wątpił w możliwość
osiągnięcia sukcesu. Chętni mogą po wykładach korzystać z dodatkowych, bezpłatnych konsultacji teoretycznych. Tłumaczę na nich to, co nie jest jasne i logiczne.
Wprowadziłam warsztaty motywacyjne, prowadzone
przez zaprzyjaźnionych certyfi kowanych coachów. Dają
dodatkowe wsparcie w drodze do zdobycia wymarzonego prawa jazdy. Nigdy nie pozwalam moim kursantom
poddać się, zwątpić w swoje możliwości, przerwać szkolenie przed pomyślnym fi nałem, jakim jest zaliczony
egzamin. Ich cel, jest moim celem, a na jego osiągnięciu
zależy mi najbardziej.
Wszystkim kobietom, które poniosły w życiu zawodowym porażkę chciałabym powiedzieć jedno: cofać się
można tylko po to, aby wziąć rozpęd do kolejnej walki
o swoje zawodowe marzenia. Ja tak zrobiłam i jestem dziś
szczęśliwa. Wierzę w pomyślność swojej firmy. Wiem, że
nie ma rzeczy niemożliwych, a powiedzenie „chcieć to
móc” nigdy nie było dla mnie bardziej aktualne niż teraz.
Kiedy widzę zainteresowanie moimi usługami, szczególnie wśród kobiet, z którymi uwielbiam pracować, to
utwierdzam się w przekonaniu, że RESTART to dobry pomysł na wystartowanie od nowa. l

94-328 Łódź, ul. Kwiatowa 15
www.bajon-restart.pl
e-mail: bajon@bajon-restart.pl
tel. 507 048 588
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Lakier pod powłoką
Właśnie odebrałeś auto z salonu i codziennie je lustrujesz,
czy przypadkiem na lakierze nie pojawiła się jakaś skaza?
Chcesz, aby zawsze było czyste, ale obawiasz się, że po wizycie na myjni pozostaną koliste zarysowania i zmatowienia?
Masz stres za każdym razem, gdy parkujesz auto na parkingu pod gołym niebem?
Nie musi tak być. Podpowiadamy, jak zabezpieczyć lakier
w nowym samochodzie, żebyś nieustająco mógł cieszyć
się jego nowym blaskiem. Każdy, kto choć raz odbierał
nowe auto od dealera, pamięta to uczucie szczęścia i ekscytacji towarzyszące temu wydarzeniu. A później to rozczarowanie, złość i bezsilność, gdy na lakierze pojawiła
się pierwsza skaza, a potem kolejna i kolejna…
Obecnie stosowane powłoki lakiernicze, mimo że mają
nowoczesne formuły oraz spełniają coraz bardziej
wyśrubowane normy użytkowe i środowiskowe, są stosunkowo delikatne i potrzebują czasu, aby się utwardzić.
Dlatego zwłaszcza na nowych pojazdach łatwo o zarysowania i skazy, które powstają na skutek codziennej eksploatacji. Okazuje się, że w całkowicie bezpieczny, prosty
i – w stosunku do ceny samochodu – niedrogi sposób możesz temu zapobiec. Wystarczy, że zastosujesz ceramiczną powłokę ochronną OPTI COAT. Co ważne, taką usługę
możesz zamówić, jeszcze zanim wyjedziesz autem z salonu. Dlaczego warto to zrobić?

Mocna ochrona przed rysami i chemią

Powłoki ceramiczne OPTI COAT charakteryzują się wysoką odpornością na mikro zarysowania i działanie substancji chemicznych. Nic dziwnego, w ich składzie znajdziemy węglik krzemu (SiC), który jest określany mianem
sztucznego diamentu. Ich wytrzymałość na zadrapania
została potwierdzona w testach TUV, które wykazały,
że znacznie przewyższają one normę twardości ołówkowej 9H wyznaczoną przez ISO 15184. I tak rysy na bezbarwnym lakierze pod powłoką ceramiczną pojawiają
się dopiero pod naciskiem 1100 gram (powłoka Gloss
Coat) i 1900 gram (powłoka Opti Coat Pro +). Dodatkowo
ceramika gwarantuje, że lakier w kontakcie z agresywną

chemią samochodową oraz substancjami pochodzenia
organicznego (np. ptasimi odchodami czy pyłkami roślin) nie ulegnie odbarwieniom i zmatowieniu.

Efekt hydrofobowy

Kolejną właściwością powłok ceramicznych OPTI COAT,
za którą właściciele samochodów je cenią, jest ich mocna
i niesamowicie trwała hydrofobowość. Efekt „zrzucania”
wody wraz z zabrudzeniami powoduje, że auto dłużej pozostaje czyste, a jego mycie i suszenie najczęściej ogranicza się do spłukania karoserii myjką ciśnieniową, bez konieczności użycia mocnych środków czyszczących, które
mogą niszczyć i rysować lakier.

Lakier jak lustro

Powłoki ceramiczne OPTI COAT charakteryzują się perfekcyjną przejrzystością i idealnie lustrzanym blaskiem.
Pozostają niewidoczne, a jednocześnie wyraźnie podbijają głębię koloru i wyostrzają ziarno lakieru. Dodatkowo stanowią doskonałe zabezpieczenie powłoki lakierniczej przed utlenianiem i blaknięciem wywoływanym
przez promieniowanie UV. Testy TUV w specjalistycznej
komorze z użyciem połyskomierza wykazały, że pomimo
surowych warunków, powłoki ceramiczne zachowują
wszystkie swoje właściwości i w bardzo ograniczonym
stopniu tracą pierwotny połysk przez cały okres użytkowania, który jest przewidziany przez producenta na 2 lub
5 lat w zależności od rodzaju. l

Krzysztof Koszek
Pasjonat wydobywania blasku
z wszystkiego, co ma silnik. Założyciel studia detailingu Łowcy Blasku.
Uwielbia poznawać i współdziałać
z ludźmi, którzy mają wspólne zainteresowania. Zdecydowany miłośnik
angielskiego poczucia humoru.
www.lowcyblasku.pl
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Szanse są zawsze,
brakuje szczęścia
Kacper Olszewski – młody, zdolny 17-latek ze Strykowa. Właśnie na kinowych
ekranach możemy oglądać go w „Sobiborze”, międzynarodowej produkcji w reżyserii
Konstantina Chabieńskiego. To prawdziwa historia zbrojnego buntu i jedynej w historii
drugiej wojny światowej masowej ucieczki więźniów z hitlerowskiego obozu.
LIFE IN. Łódzkie: W jednej z recenzji filmu
„Sobibór” przeczytałam, że to właśnie Ty jesteś
najważniejszą polską twarzą w tej produkcji.
Kacper Olszewski: Nie odniosłem takiego wrażenia, choć
faktycznie na ekranie pojawiam się wielokrotnie. To właśnie
jest ta magia kina, że jak coś się kręci, to nigdy nie wiadomo,
jak to będzie wyglądać na ekranie, które sceny wejdą do filmu, a które zostaną wycięte. W Wilnie byłem prawie 2 miesiące, pełnych dni zdjęciowych było kilkanaście, a w filmie
jestem przez kilka minut. Ale było warto, to ważny film.
Opowiedz mi o roli w tym obrazie.
Gram tam autentyczną postać Tomasza „Toivi” Blatta (19272015), który po ucieczce z Sobiboru poświęcił się dokumentacji zagłady Żydów. Toivi to mądrym chłopak. Wiedział, jak
zaskarbić sobie zaufanie Niemców. Potem stał się ważnym
elementem planu ucieczki z obozu. Podczas pobytu w Sobiborze jego najlepszym przyjacielem był koń jednego z niemieckich oficerów. Czas spędzony ze zwierzęciem był dla niego
ucieczką od strasznej obozowej rzeczywistości.
Jak radziłeś sobie z językami na planie
międzynarodowej produkcji?
Faktycznie mieszały się tam różne języki: rosyjski, litewski,
niemiecki, angielski. Z angielskim nie mam problemów, ale
nie każdy na planie się nim posługiwał. Rosyjskiego nie znałem w ogóle i właśnie po pobycie na planie postanowiłem, że
muszę się go nauczyć. Jednym z kryteriów wyboru liceum
był właśnie język rosyjski na dobrym poziomie. Teraz bez
problemu zrozumiałbym rzucane w moim kierunku słowa
reżysera „gieroj malcik”, czy „wsjo haraszo?”. Oczywiście na
planie była też tłumaczka.
Kacper, proszę opowiedz, jak się w ogóle
zaczęła Twoja przygoda z aktorstwem?
Tak naprawdę to ono było ze mną od zawsze. W przedszkolu
w Jasełkach zagrałem Józefa, ale to wiem z opowiadań mamy
i ze zdjęć, potem w zerówce grałem z uczniami o sześć lat

starszymi ode mnie w przedstawieniu o słoniu Bombiku – to
taki mój teatralny debiut. Jak wiele innych dzieci brałem też
udział w konkursach recytatorskich np. w „Świerszczykowych wierszykach”. Tylko, że wtedy to ranga tych konkursów była zupełnie inna niż dzisiaj. W szkole podstawowej
chodziłem też na zajęcia kółka aktorskiego. Prowadził je pan
Rafał Mikołajewski. Potem pracowałem z moją mamą Ewą
i panem Krzysztofem Wosikiem. Zdobyliśmy nawet parę nagród w różnych konkursach ogólnopolskich np. w Łodzi na
Dziatwie i w Pacanowie. Podczas jednego z konkursów recytatorskich w jury zasiadał aktor Jacek Borkowski. Dostrzegł
we mnie pewien potencjał, dał mi w nagrodę własną płytę
z dedykacją i zapytał, czy należę do jakiejś agencji. Nawet
wtedy nie wiedziałem, że są agencje aktorskie dla dzieci,
słowo agencja kojarzyło mi się jednoznacznie z agencją towarzyską. Aktor polecił mojej mamie, by skontaktowała się
z Agencją Gudejko. I tak się stało. Niedługo potem przyszła
propozycja castingu do reklamy T-mobile, który wygrałem.
Wybrano mnie spośród 600 chłopców. Talentu aktorskiego
nie trzeba było mieć żadnego, należało spojrzeć w kamerę
i pokazać dwa pace. Co zdecydowało, że wybrano właśnie
mnie? Do tej pory nie wiem. Potem na nagraniu reżyser dostrzegł pewną moją specyficzną umiejętność – poruszania
brwią i wykorzystał to w reklamie.
I posypały się propozycje…
Po tym epizodzie agencja zwróciła na mnie większą uwagę.
Przydzielono mi agenta, pojawiły się propozycje ciekawych
castingów. I faktycznie zagrałem w kilku produkcjach, fi lmach, serialach i paradokumentach. Choć w tych ostatnich
nie chcę już występować, nie dopowiada mi ich formuła.
Którą z dotychczasowych ról wspominasz najlepiej?
Ostatnio najwięcej satysfakcji przyniosła mi gra u boku
wspaniałych aktorów takich jak Andrzej Blumenfeld czy
Izabela Dąbrowska w teatrze telewizji w reż. Darii Kopiec
„Sprawa Rity G.” Spektakl polecam, jest bardzo nowoczesny
i dopracowany w każdym szczególe. Ale bez wątpienia taką

najważniejszą rolą jest rola w „Baby Bump”. To film w reżyserii Kuby Czekaja, w którym zagrałem główną postać – Mickey’ego House’a, jedenastolatka, dla którego dojrzewanie staje
się piekłem. Ale nie jestem pewien, czy tak dobrze wspominam plan zdjęciowy, ciągnął się bardzo długo, był emocjonalnie i techniczne bardzo trudny, robiono mi odlewy ciała,
doczepiano uszy, smarowano krochmalem. Na szczęście efekt
był zadowalający, to nowatorski obraz. Film premierę miał
w Wenecji. Nie mogłem być na premierze (pojechała mama
z bratem), bo w tym czasie byłem na planie filmu, na którego
premierę czekam z niecierpliwością „Kantor. Nigdy tu już nie
powrócę”, gdzie zagrałem młodego Tadeusza Kantora.
Gdzie teraz możemy Cię oglądać?
Gram w serialu „Pierwsza miłość” i zaczynam przygodę
z nowym, bardzo eksperymentalnym projektem według
scenariusza Andrzeja Żuławskiego „Mowa ptaków”. Film
po fragmencie będzie reżyserowało 4 reżyserów: Ksawery
Żuławski, Jacek Borcuch, Jan Komasa i Piotr Kielar. Miałem już dwa dni zdjęciowe. Zobaczmy, co z tego wyjdzie…

Kocham różnorodne gatunkowo
filmy, z mamą oglądam filmy niszowe
w kinach studyjnych, jeżdżę na festiwale,
jestem na bieżąco z polskimi filmami
krótkometrażowymi i animacjami
Lubisz oglądać się na ekranie?
Nie za bardzo. To dla mnie nadal bardzo dziwne uczucie.
Niektóre sceny wolałbym oglądać przez palce, wydaje mi
się, że wszystko mógłbym zrobić inaczej. Ale najbardziej
nie lubię słuchać swojego głosu, wydaje mi się, jakby nie
należał do mnie. W „Sobiborze” miałem wrażenie, że jakaś dziewczyna podkłada głos pod moją postać.
Często bywasz teraz na planie?
Na planie „Pierwszej miłości” kilka razy w miesiącu, najczęściej w weekendy, kiedy nie ma szkoły. Teraz jestem
już w liceum i nie mogę tak często opuszczać zajęć, tym
bardziej, że niektóre przedmioty są tylko raz w tygodniu.
Jak się przygotowujesz do roli? Dostajesz cały
scenariusz, czy tylko z Twoją rolą do nauczenia?
Zawsze dostaję cały scenariusz, ale czytam tylko swoją rolę lub wątek mojej postaci, szczególnie teraz, kiedy
gram w serialu, bo inaczej bym chyba zwariował, tyle
tego jest. „Pierwsza miłość” sprawiła, że im dłużej gram,
tym lepiej idzie mi zapamiętywanie tekstu. Wystarczy,
że dzień wcześniej przeczytam go parę razy, potem sobie
przegaduję – najczęściej z mamą lub babcią i gotowe.
Jak ćwiczysz pamięć?
Nigdy z tym nie miałem problemu, choć zawsze się muszę
z danym tekstem przespać, bo następnego dnia pamiętam go
o wiele lepiej. Teraz już jest na tyle dobrze, że jakbym dostał
nowy tekst, to tego samego dnia byłbym w stanie się go nauczyć, ale tylko po polsku, w obcym języku byłoby trudniej.
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Kacper, będziesz aktorem w przyszłości?
Nie wiem. Nie chcę się nastawiać, to po prostu jedna z dróg,
którą mógłbym podążyć. Chciałbym na pewno robić coś twórczego, to może być jakiś kierunek na naszej „Filmówce” – reżyseria, operatorstwo albo animacja. Animacją też się interesuję,
zrobiłem trzy filmiki, którymi zająłem nawet czołowe miejsca
w ogólnopolskich konkursach, więc chyba mają w sobie jakąś
wartość. O aktorstwie myślę, niektórzy mówią, że mam duże
szanse. Szanse zawsze się ma, tylko czasami nie ma się szczęścia. Rekrutacja na aktorstwo jest jedną z trudniejszych. Mam
wrażenie, że przypomina casting, na który przyszli sami zdolni i utalentowani ludzie, a profesorowie wybierają tych, którzy akurat wpadną im w oko, czy przypasują im do jakiegoś
projektu. Na egzaminach na pewno będę miał trudności, bo
w ogóle nie umiem śpiewać, a tam trzeba zaśpiewać dwa utwory, wymagana jest też ponadprzeciętna sprawność fizyczna,
a ja nawet nie jestem pewny czy mam przeciętną.
Jak doskonalisz swoje umiejętności, masz jakiegoś
mistrza, który ci pomaga, czy sam ćwiczysz?
Jeśli chodzi o ćwiczenie to przyznaję, że się trochę zapuściłem. Brak mi systematyczności w pracy. Myśląc o mistrzach
przychodzą mi na myśl dwie osoby, które najbardziej dotychczas pomogły mi się rozwinąć: to – Przemek Sowa – recytator i reżyser, to z nim zrealizowałem monodram „Rowerek”,
to była cenna nauka oraz pani Sylwia Maszewska – logopeda
artystyczna, aktorka Teatru Wielkiego. Ona bardziej zwracała uwagę na te aspekty techniczne, żeby dobrze wymawiać
słowa, by dykcja była odpowiednia, oddech itp.,. choć interpretację wierszy też ćwiczyliśmy. Byłem kilka razy na warsztatach aktorskich Sfilmowani, gdzie można poćwiczyć scenki
dramowe, poimprowizować pod okiem aktorów teatralnych
i filmowych takich jak Grażyna Szapołowska, Janusz Chabior,
Edyta Olszówka czy Błażej Peszek.

A filmy pod jakim kątem oglądasz?
Interesuje mnie dosłownie wszystko, to jak jest opowiedziana
historia, jak jest skonstruowana postać, ale także przyglądam
się jak operatorsko prowadzona jest historia. Każdy, nawet
najmniejszy detal ma w filmie ogromne znaczenie, jak masz
tego świadomość, to zaczynasz na to zwracać uwagę. Lubię
filmy przeżywać, ale też dobrze się na nich bawić, lubię duży
ładunek intelektualny i obrazy, w których smutek przeplata
się ze śmiechem. Choć przyznam, że ostatnio nieco się zafiksowałem na kino popcornowe, superbohaterskie. Jestem zwykłym nastolatkiem. l
Rozmawiała Beata Sakowska

Zdjęcia: Paweł Łacheta

Lubisz czytać?
Tak. Nawet lektury potrafią być ciekawe, ale muszę przyznać,
że dużo bardziej wolę obraz. Kocham różnorodne gatunkowo
filmy, z mamą oglądam filmy niszowe w kinach studyjnych,
jeżdżę na festiwale, jestem na bieżąco z polskimi filmami
krótkometrażowymi i animacjami. Podobają mi się też polskie dokumenty. Zaległości nie do nadrobienia mam w kinie światowym. Tyle jest wspaniałych filmów, że nie da się
wszystkich zobaczyć. Dużo też gram na komputerze. Chciałbym więcej oglądać, bo to bardziej wzbogaca człowieka niż
granie na komputerze, ale takie jest życie.
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Warto posłuchać
„Dobrze, że jesteś” Zbigniew Wodecki
Niedokończona ostatnia płyta Zbigniewa Wodeckiego! Zbigniew Wodecki odszedł rok temu, niespodziewanie, jeszcze
świętując triumfalny sukces płyty „1976: A Space Odyssey”, nagranej z Mitch&Mitch Orchestra, w trakcie pracy nad nowym
albumem. Genialny muzyk, niezwykły, serdeczny człowiek –
mówią o nim przyjaciele, dzięki którym niedokończony przez
Zbyszka materiał zyskał ostateczny kształt. „Dobrze, że jesteś”
to płyta niezwykła, na której odcisnął się muzyczny dar Zbigniewa Wodeckiego, fantastyczne pomysły oraz miłość, jaką
darzyli go przyjaciele: Kayah, Kuba Badach, Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert, Beata Przybytek, Junior Robinson. Zrobili
wszystko, żeby muzyczna podróż Zbyszka Wodeckiego skończyła się mocnym, pięknym akordem. Ale to więcej niż hołd
dla wspaniałego muzyka. To po prostu świetna, przebojowa
płyta. „Dobrze, że jesteś” to album zagrany w stu procentach
na żywo, bez zbędnych edycji i poprawek, tak często spotykanych w dzisiejszych produkcjach. l

Tulia „Tulia”

Czerwony Tulipan „Błędne koło”
Pionierzy poezji śpiewanej powracają z albumem „Błędne Koło”!
Olsztyńska grupa Czerwony Tulipan od lat zachwyca subtelnymi
kompozycjami, którym nie brakuje jednak satyrycznego podejścia do świata i życia. Głębia tekstów, ich różnorodność a także
chwytliwe melodie utworów zjednały zespołowi rzesze fanów,
którzy śledzą ich poczynania od ponad trzydziestu lat. W 2009
roku zostali nominowani do Fryderyka w kategorii „Album roku
– piosenka poetycka”. Teraz powracają z całkiem nowym repertuarem, wypełnionym wyjątkową muzyką, przepiękną poezją
i niezastąpionymi wokalami Ewy Cichockiej, Krystyny Świąteckiej
i Stefana Brzozowskiego. l

Wszystko zaczęło się w październiku 2017, kiedy Depeche Mode
opublikowali na swoim oficjalnym fanpage’u zaskakującą folkową wersję jednego ze swoich największych przebojów „Enjoy
The Silence”. Cover wykonały cztery niezwykle uzdolnione dziewczyny ze Szczecina. Wielu fanów przecierało oczy ze zdumienia,
a komentujący wręcz nalegali, by grupa nagrała kolejne utwory
w unikatowej stylistyce . I tak narodził się zespół Tulia. Ich muzyka
to połączenie klasycznych białych głosów charakterystycznych
dla muzyki ludowej oraz najnowocześniejszej produkcji muzycznej. Odpowiedzią na setki komentarzy i reakcji z całego świata
oraz dziesiątki publikacji jest debiutancka płyta zespołu Tulia.
Wypełnią ją głównie niezwykle oryginalne wersje utworów tak
znakomitych artystów jak m.in.: Obywatel GC, Wilki, O.N.A, Seweryn Krajewski, Stan Borys czy Dawid Podsiadło. Dziewczyny
z Tulii nie chcą jednak ograniczać się do interpretacji tylko cudzego
repertuaru w związku z tym nie zabrakło też własnych kompozycji. Grupę Tulia tworzą młode, ale bardzo doświadczone artystki
z gruntownym muzycznym wykształceniem, to głosy Joanny Sinkiewicz, Dominiki Siepki, Patrycji Nowickiej i Tulii Biczak. l
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Książki na lato

Czerwony
Pająk

Content

Lato, które się
zaczyna

Magnetyzm
Miłości

Katarzyna Bonda

Rebecca Lieb,
Jaimy Szymanski

Sylvia Soler

Sylwia Wurst

Książka dostępna
Cena: 39,49

Premiera 20 czerwca 2018
Cena: 49,90

Książka dostępna
Cena: 34,90

Książka dostępna
Cena: 34,90

Wydawnictwo Muza

Wydawnictwo Znak

Wydawnictwo Kobiece

www.sylwiawurst.pl

„Czerwony Pająk” to ostatnia
część cyklu „Cztery Żywioły Saszy Załuskiej”. W finale
serii pojawią się wszystkie
ważne dla profilerki postacie, jej dawni przyjaciele
oraz najwięksi wrogowie.
By ratować życie córki uprowadzonej przez nieznanych
sprawców, Sasza gotowa
jest kolaborować z mafiosami, szpiegami i politykami. Do
czasu. Zagadki z przeszłości
zaczną się rozwiązywać jedna po drugiej, pajęczyna, która oplatała Saszę, zaczyna
się rwać. Finał powieści będzie zaskakujący. „Czerwony Pająk” to misternie skonstruowana intryga i emocje
na najwyższym poziomie.
Do tej pory książki Katarzyny Bondy sprzedały się
w Polsce w blisko dwumilionowym nakładzie. Są wydawane w 12 krajach. l

Content, we wszystkich swoich formach, stanowi najistotniejszy element każdej
kampanii
marketingowej.
Dzięki tej książce dowiesz się
nie tylko, jak wyprodukować
treści na strony WWW, blogi,
do social mediów, ale także
w jaki sposób skutecznie wykorzystać je do budowania
społeczności wokół marki.
Podręcznik napisany przez
specjalistów z branży zawiera najnowsze trendy
z dziedziny marketingu con
tentowego, a także użytecz
ne przykłady kampanii
oraz fascynujące studium
przypadków z nieustannie
rozwijającej się branży reklamowej.
Content. Elementarna cząstka marketingu to lektura
obowiązkowa dla managerów i dyrektorów marketingu,
blogerów i dziennikarzy. l

Rodziny Reigów i Balartów
przyjaźnią się od lat. Roser
i Elvira będąc w ciąży ustalają, że ich dzieci połączy
wielka miłość. Na świat przychodzą Júlia i Andreu, których łączy przyjaźń ich matek oraz doroczna tradycja
wspólnego spędzania nocy
świętojańskiej. Gdy córka
Roser i syn Elviry są nastolatkami, pewnego czerwcowego wieczoru wydarza
się tragedia. W drodze na
doroczną kolację z okazji
letniego przesilenia ich matki
giną w wypadku samochodowym, a drogi obojga przyjaciół się rozchodzą.
Júlia i Andreu wchodzą w dorosłe życie własnymi ścieżkami. Pomimo nieporozumień,
rozczarowań i skrajnych uczuć
ich losy po latach ponownie
się splatają. Czy wola ich matek się wypełni? l

„Magnetyzm Miłości, czyli jak
przyciągnąć wymarzonego
partnera w mniej niż 100 dni”
powstała na bazie prawdziwej historii autorki. Książka
jest przeznaczona dla osób
poszukujących partnera, jak
również dla par będących
w związku. Są w niej zawarte przykłady, dzięki który łatwo zrozumieć, z czego
wynikają błędy w relacjach
damsko-męskich.
Autorka tłumaczy, jaki wpływ
mają na nas przekonania,
którymi kierujemy się w życiu. Treść zawarta w książce
daje możliwość krok, po kroku
przyciągnąć właściwą osobę
i stworzyć z nią udany związek. Z książki dowiemy się
też, na czym polegają różnica
w potrzebach emocjonalnych
mężczyzn i kobiet i dlaczego
warto jest dbać o zaspokojenie tych potrzeb u partnera. l

79

Pomagamy realizować
sportowe marzenia
O realizowaniu sportowych marzeń, wyrabianiu zdrowych, sportowych nawyków
i imprezach organizowanych przez Fundację Marcina Gortata MG13 rozmawiamy
z Pawłem Stalmachem, PR managerem jedynego Polaka w NBA i jego fundacji.
LIFE IN. Łódzkie: Fundacja MG13 Marcina
Gortata powstała, aby pomóc spełniać sportowe
marzenia młodym ludziom. Ile marzeń udało się
przez te dziewięć lat istnienia zrealizować?
Paweł Stalmach: Bardzo wiele, ale nie statystyki są tutaj najważniejsze. Pomagamy realizować zarówno marzenia sportowe jak i społeczne. Naszym głównym założeniem jest pomoc
młodym ludziom w realizowaniu swojej sportowej drogi na
szczyt. Jeśli miałbym wybrać przykład takiej pomocy to wskazałbym w pierwszej kolejności nasze coroczne Campy dla młodych koszykarzy i koszykarek z całego kraju, które Marcin Gortat organizuje nieprzerwanie od jedenastu lat. Pierwszy Camp
odbył się w roku 2008 w Łodzi, ale już rok później do tego grona
dołączyły kolejne miejsca na mapie Polski. W trakcie każdego
z wakacyjnych spotkań młodzi adepci koszykówki mają szansę trenować pod okiem jedynego polskiego koszykarza w NBA,
jak również z zawodnikami Reprezentacji Polski m.in. z kapitanem drużyny narodowej Adamem Waczyńskim. W każdym
z miast odbywa się kilkugodzinny trening dla dzieci, a każdy
Camp kończy się wyborem dwóch najbardziej utalentowanych
uczestników: dziewczynki i chłopca, którzy w przerwie finałowego Wielkiego Meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie rywalizują o wyjazd do USA na mecz ligi NBA. Tradycją już stało się,
że Marcin Gortat od kilku lat zaprasza do siebie całą finałową
dziesiątkę, aby mogli oni z bliska przyjrzeć się najlepszej koszykarskiej lidze świata, potrenować pod okiem trenerów zza
oceanu i spełnić swoje wielkie marzenie.
Czy podobnie będzie w tym roku?
O tym przekonamy się już 21 lipca, kiedy to w łódzkiej Atlas
Arenie w przerwie Wielkiego Meczu Gortat Team vs Wojsko
Polskie nasi finaliści podejmą decydujące wyzwanie i zawalczą o nagrodę główną, zatem nie pozostaje nic innego jak zaprosić na tegoroczny mecz. Warto podkreślić, że dochód ze
sprzedaży biletów przekazany zostanie na cele statutowe fun-
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dacji, dzięki czemu będziemy mogli wesprzeć jeszcze więcej
młodych talentów. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie dostępne są na stornie KupBilet.pl oraz w salonach Empik.
Jak do udziału kwalifikowane są dzieci?
1 czerwca w Dzień Dziecka rozpoczął się nabór na Campy
i przez 14 dni dzieci w wieku 9-13 oraz 14-17 mają szansę zgłosić się do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.mg13.com.pl
A czym kierujecie się przy tym wyborze?
W zgłoszeniu należy uzasadnić, dlaczego chce się trenować
z Marcinem Gortatem. I przyznam szczerze, że dzieciom
naprawdę nie brakuje kreatywności, a odpowiedzi bywają
bardzo zaskakujące.

Ważne jest, aby wśród młodych
ludzi wykształcić nawyk codziennego
ruchu. Dzieci w USA od małego
uprawiają kilka dyscyplin sportu.
Na pomoc ze strony Fundacji MG13
mogą liczyć jedynie koszykarze?
Staramy się pomagać i promować, także inne dyscypliny
sportu, oczywiście najbliżej nam do koszykówki, ale jak najbardziej wspieramy młode talenty, które chcą realizować
się nie tylko w koszykówce. Naszą stypendystką jest choćby
nastoletnia, utalentowana biegaczka – Dominika Przybylska,
która ma na swoim koncie wiele sukcesów i jesteśmy przekonani, że w niedalekiej przyszłości przyniesie nam wszystkim
wiele radości reprezentując nasze barwy narodowe na arenie
międzynarodowej. Różnorodność dyscyplin widać również

w czterech szkołach Marcina Gortata w Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, gdzie uczą się i trenują m.in.: koszykarze,
siatkarze, piłkarze wodni, piłkarze ręczni, siatkarze, rugbiści, tenisiści, kolarze, a nawet znalazło się miejsce dla wybitnie utalentowanego surfera. Jak widać nie zamykamy się
tylko na koszykarskie talenty.
Dlaczego Wam na tym zależy?
Sport generalnie powinien towarzyszyć każdemu z nas przez
całe życie. Wiadomo, nie każdy będzie sportowcem, ale nie
o to przecież chodzi. Równie ważne jest, aby wśród młodych
ludzi wykształcić nawyk codziennego ruchu. Dzieci w USA od
małego uprawiają kilka dyscyplin sportu, dopiero na etapie
ostatniej klasy szkoły średniej decydują się na jedną dyscyplinę, mając w perspektywie zawodowe uprawianie sportu.
Podobnie było w przypadku Marcina. Zaczynał od piłki nożnej i lekkiej atletyki, a jego marzeniem było zostanie zawodowym bramkarzem i bronienie bramki Czerwonych Diabłów
z Manchesteru United. Koszykówkę zaczął trenować dopiero
w wieku 17 lat, a wielki sukces w tym sporcie odniósł głównie
dzięki temu, że był niezwykle wszechstronny i ponadprzeciętnie sprawny fizycznie. Oczywiście nie byłby największym
w historii Polski koszykarzem, gdyby nie jego ogromny upór
i silny charakter, ale to już odrębny temat.

Tak wiele działań, do których realizacji
potrzebnych jest wiele osób?
Gortat Team od wielu lat stanowią osoby, które każdego dnia
pracują nad dbaniem o wizerunek Marcina Gortata i jego fundacji. Pracując dla jednego z najlepszych polskich sportowców
musisz zdawać sobie sprawę jak duża odpowiedzialność na
Tobie spoczywa. Do naszej drużyny należy kilka osób: Jakub
Kopeć – prezes Fundacji MG13, Marika Broncher, Grzegorz
Józwiak, Filip Gruszka oraz Michał Micielski, który wspiera
nasze działania zza oceanu.
Skąd środki na działalność fundacji?
Mamy kilka źródeł finansowania. Pieniądze, które Marcin zarabia w Polsce, użyczając swojego wizerunku, przekazuje na
rzecz fundacji. Pozyskujemy również sponsorów, a wielu z nich
towarzyszy nam już od lat. Dużą część projektów udaje nam się
realizować dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zdjęcia: Agata Serge

Jak zachęcacie młodzież do trenowania?
Poprzez różnego rodzaju projekty. Wspomniałem już o naszej
flagowej imprezie – Marcin Gortat Camp, która bez wątpienia
napędza nasze działania na cały roku, ale nie jest to jedyny
nasz projekt wpisany na stałe do naszego kalendarza. Do
naszych głównych projektów należą również Szkolny Skills
Challenge, turniej sprawnościowy dedykowany dzieciom
w szkołach podstawowych organizowany wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki od 2013 r., WF na Zimowym Narodowym – niepowtarzalna lekcja wychowania fizycznego
w zimowej scenerii Stadionu Narodowego, a także Sportowa
Drużyna Marcina Gortata, czyli najświeższy projekt naszej
fundacji, skierowany do szkół podstawowych. Założeniem
projektu jest promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają na terenie szkoły biorącej udział
w projekcie, dwa razy w tygodniu przez sześć miesięcy.

Co przed Wami?
W najbliższym czasie do Polski przylatuje Marcin Gortat i dla
nas rozpoczyna się najbardziej intensywny czas w roku. Już
9 lipca w naszym rodzinnym mieście – Łodzi rozpoczną się
tegoroczne Campy dla młodych adeptów koszykówki. Następnie odwiedzimy kolejno: 12 lipca Włocławek, 13 lipca Rumię,
16 lipca Warszawę Bemowo oraz 18 lipca Lubin. Wszystko zakończymy Wielkim Meczem Gortat Team vs Wojsko Polskie 21
lipca w Atlas Arenie. l
Rozmawiała Beata Sakowska
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TU PRZECZYTASZ

Łódź
zz 36 minut, Złotno 7
zz A.Blikle, Karskiego 5 (Manufaktura)
zz A.Blikle, Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka)
zz Ada, Rentowna 21
zz Aesthetic, ul. Piotrkowska 220 lok. 8
zz Affogato, Piotrkowska 90
zz Akacja, Tymienieckiego 25
zz Akcent, Żwirki 17
zz All Star, Piotrkowska 217
zz Ambasador Centrum, Piłsudskiego 25
zz Ambasador Premium, Kilińskiego 145
zz Anatewka, Drewnowska 58
zz Anatewka, 6 Sierpnia 2
zz Andel’s Hotel, ul. Ogrodowa 17
zz APS Medica, Grażyny 4C/4D
zz ARGO, ul. Sterlinga 27/29
zz Audi Krotoski Cichy, Bartoszewskiego 13
zz Audi Krotoski Cichy, Niciarniana 51/53
zz Auto Studio, Rokicińska 78
zz ArtDentis, Tymienieckiego 25
zz Basanti Spa, Piotrkowska 220
zz Bar Mleczny Kultura, Struga 7
zz Bawełna, Ogrodowa 19A
zz Bilex, Milionowa 2K
zz Bimed, Zachodnia 12A
zz Biosfera, Tatrzańska 124B
zz BMW Tłokiński, Aleksandrowska 131C
zz Boss, Tatrzańska 11
zz Borowiecki, Kasprzaka 7/9
zz Boutique Hotel’s, Piłsudskiego 10
zz British Automotive Łódź, Przybyszewskiego 176/178
zz British Centre, Kościuszki 93
zz Brush Barber Shop, Piotrkowska 138/140
zz BSP, Pabianicka 94/96
zz Bułgarska, Piotrkowska 69
zz Bursiak, Pabianicka 119/131
zz Cafe Loft, Tymienieckiego 25c
zz Caffe Przy Ulicy, Kostki Napierskiego 1
zz Caffe Przy Ulicy, Łagiewnicka 120
zz Campanille, Piłsudskiego 27
zz Centrum Progres, Pomorska 40
zz Centrum WOW, Żeromskiego 46/2
zz Centrum DiMedical, Legionów 40/19
zz Cesky Film, Tymienieckiego 25
zz Chill Bistro & Bar, Piotrkowska 217
zz Ciągoty i Tęsknoty, Wojska Polskiego 144A
zz City College International, Dąbrowskiego 17/21
zz Club 77, Piotrkowska 77
zz Code, Tuwima 15 lok. U4
zz Coen Day Spa, Piotrkowska 89
zz Coś dobrego, Drewnowska 58
zz Cukiernia Wasiakowie, Traugutta 2
zz Cud Miód Fabryczna, Traugutta 2
zz Czarna Owca, Łąkowa 11
zz Czekolada-Retrocafe, Moniuszki 11
zz Double Tree by Hilton, Łąkowa 29
zz Dialog, Nawrockiego 12
zz DK, Piotrkowska 114
zz Drukarnia Skład Wina i Chleba,Piotrkowska 138/140
zz ELC – Studium Języka Angielskiego UŁ, Lindleya 8
zz English Academy, Zielona 32
zz Esencja Piękności, Tymienieckiego 20
zz Eurodialog, Traugutta 18
zz Evergym, Sienkiewicza 100
zz Farina Bianco, Piłsudskiego 14
zz Filharmonia Łódzka, Narutowicza 20/22
zz Ford Łódź, Włókniarzy 144
zz Foster, Piotrkowska 309 lok. 22/23
zz Galicja, Ogrodowa 19A
zz Good Time Aparthotel, Piotrkowska 120
zz Good Time Day Spa, Gdańska 96
zz Grand Coffee, Piotrkowska 72
zz Grand Hotel, Piotrkowska 72
zz Gronowalski, Tymienieckiego 22/24
zz Hair Royal, pl. Wolności 10/11
zz Hair Studio, Zachodnia 79
zz Hana Sushi, Jana Jarskiego 5/7
zz Hana Sushi, Piłsudskiego 15/23
zz Hello!, Sienkiewicza 100
zz Holiday Inn, Piotrkowska 229/231
zz Hort-Cafe, Piotrkowska 106/110
zz Hot Spoon, Drewnowska 58
zz Ibis, Piłsudskiego 11
zz Intima Art&Este, Tuwima 15
zz Jaga Cafe, Pomorska 145
zz Jaszpol, Brukowa 2
zz Jaszpol, Przybyszewskiego 176/178
zz King Kong, Piotrkowska 217
zz Klubokawiarnia Owoce i Warzywa, Traugutta 9
zz Klub Wino, Piotrkowska 217
zz KołoWrotki, Piotrkowska 217
zz Korzenie, Piotrkowska 217
zz Kuroneko, Piotrkowska 217
zz Lavash, Piotrkowska 69
zz Lavende, Drewnowska 58
zz Live, Morgowa 4
zz Lokal, Leona Schillera
zz Litera Cafe, Nawrot 7
zz Łódka, Traugutta 18
zz Łódź Podwodna, Piotrkowska 146
zz Manufaktura Czekolady, Piotrkowska 217
zz Manu Cafe, Drewnowska 58
zz Mare e Monti, Wigury 13
zz Matsuoka Motor, 3 Maja 1/3

zz Mebloteka Yellow, Piotrkowska 138/140
zz Meg Mu, Piotrkowska 138/ 140
zz Meimei, Drewnowska 58
zz Modern Languages Center, Kościuszki 59/61
zz Montag, Piotrkowska 107
zz Motywy, Traugutta 14
zz Movimento, Krzemieniecka 2
zz Mozaika Cafe, Władysława Króla 31
zz Muzeum Farmacji, plac Wolności 2
zz Muzeum Etnograficzne, pl. Wolności 14
zz Muzeum Książki Artystycznej, Tymienieckiego 24
zz Muzeum Sztuki, Ogrodowa 19
zz Muzeum Miasta Łodzi, Ogrodowa 15
zz Naturioska Beauty Institute – Spa, Sienkiewicza 5
zz Niebieskie Migdały, Sienkiewicza 40
zz Niebieskie Migdały, pl. Wolności 12
zz Niebostan, Piotrkowska 17
zz Nissan, Brzezińska 28
zz Novamed, Nowa 16/18
zz Nova Volvo, Kolumny 1
zz Novotel, Piłsudskiego 11A
zz Nowa Łódź, Piłsudskiego 76
zz Pacjent, Rentowna 5 lok. 17
zz Panaceum, Piotrkowska 114
zz Palmiarnia, Piłsudskiego 61
zz Peperoncini, Rokicińska 228/230
zz Persart, Romanowska 55F
zz Prohair, Piotrkowska 223
zz Pho Shop, Tuwima 1
zz Piękna (mBank), Kilińskiego 74
zz Piknik, Traugutta 3
zz Piotrkowska Klub 97, Piotrkowska 97
zz Piwnica Łódzka, Sienkiewicza 67
zz Poczekalnia, Więckowskiego 16
zz Pop’n’Art, pl. Wolności 6
zz Polka, Ogrodowa 19a
zz Polska, Piotrkowska 12
zz Porąbane Meble Kreatoora, Przędzalniana 63/6
zz Premium Arena, Rokicińska 190
zz Przędza, Piotrkowska 107
zz ReAktywacja, pl. Wolności 12
zz Revelo, Wigury 4/6
zz Revital, Piotrkowska 69
zz Royal Hair, Plac Wolności 11/10
zz Quale, Narutowicza 48
zz Qubus Hotel, Mickiewicza 7
zz Salon Good Day, Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka)
zz Saltos Park Trampolin, Wydawnicza 5
zz Saltos Park Trampolin, Srebrzyńska 2/4
zz Satall Mitsubishi, Kolumny 3
zz Saude Circle, Śmigłego-Rydza 20
zz Sendai Sushi, Piotrkowska 209
zz Sensen Clinic, Tymienieckiego 19A
zz Sezon, Piotrkowska 121
zz Se-ma-for, Sienkiewicza 100
zz Skoda Bednarek, Szczecińska 38
zz Sobiesław Zasada Automotive, Aleksandrowska 11
zz Soplicowo, Wigury 12A
zz Spaleni Słońcem, Off Piotrkowska, Piotrkowska 138/140
zz Spatif, Al. Kościuszki 33/35
zz Stare Kino Cinema Residence, Piotrkowska 120
zz Stary Rynek 2, Stary Rynek 2
zz Stomatologia Brzóska & Sieroszewska, Gdańska 96
zz Studio Metamorfoza, Tuwima 15
zz Studio Tańca 4U, Piotra Skargi 12
zz Studio Relaks Fitness Forma Spa, Grunwaldzka 1B
zz Studio Urody, Wigury 15
zz Susharnia, Pomorska 13
zz Sushi Zielony Chrzan, Żwirki 8
zz Szklarnia Szkoły Filmowej, Targowa 61/63
zz Szpulka, Ogrodowa 19A
zz Szyby Lustra, Piłsudskiego 14
zz Szwalnia smaków, Piotrkowska 217
zz Teatr Nowy, Więckowskiego 15
zz Teatr Wielki, pl. Dąbrowskiego
zz Teatr V6, Żeromskiego 74/76
zz Teatr Zamiast, Piłsudskiego 135H
zz Terra Rossa SPA, Unii Lubelskiej 4
zz Tobaco Hotel, Kopernika 64
zz Toyota Łódź, Brzezińska
zz Totumedica, Żeligowskiego 43 lok. 4/5
zz Tubajka, Plac Zwycięstwa 3
zz U Kretschmera, Kopernika 64
zz U Milscha, Łąkowa 21
zz Unique, 6 Sierpnia 11/13
zz Urban Dance Zone, Zachodnia 85
zz Varoska, Traugutta 4
zz Velvet Clinic, Kopernika 38
zz Verte Cafe, Piotrkowska 113/115
zz Vinda, Zgierska 69
zz Volkswagen Bednarek, Szczecińska 38
zz Wall Street, Piłsudskiego 10
zz Wojewoda Studio, Tymienieckiego 19
zz YASUMI,Sienkiewicza 82
zz Z innej beczki, Moniuszki 6
zz Zielony Chrzan, Żwirki 8
zz Zimny, Rzgowska142/146
zz Złoty Imbir, Sienkiewicza 39
Aleksandrów Łódzki
zz Restauracja Aleksandria, Wojska Polskiego 103
zz Michelle, Senatorska 2
Bełchatów
zz Hotel Sport, 1 Maja 63
zz Hotel Wodnik, Słok

Bronisławów
zz Hotel Magellan, Żeglarska 35
Konstantynów
zz W Międzyczasie, Plac Kościuszki
Kleszczów
zz Solpark, Sportowa 8
Kutno
zz Ale Smacznie, Warszawskie Przedmieście 31
zz Villa Hubertus, Zielona
Łowicz
zz Cynamonowy Zakątek, Zduńska 42
Łask
zz Columna Medica, Wakacyjna 8
zz Kawiarnia Jagódka, Piotrkowska 26
zz Kolumna Park, Hotelowa 1
Opoczno
zz Salon Venus, Piotrkowska 65
zz Studio Fryzur, Jana Pawła II 7d/61
Pabianice
zz Club Boniecki Cafe, Traugutta 13
zz Coffee House. Palarnia kawy, Nawrockiego 13A
zz Dialog, Nawrockiego 12
zz English Academy, Zielona 32
zz Hollywood Smile, Warszawska 8
zz Tkalnia SPA&Wallness, Zamkowa 2

Piorunów
zz Pałac Piorunów Hotel & Spa, Piorunów 25

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

Poddębice
zz Pro-Health, Piękna 19
Radomsko
zz Blueberry Studio, Sierakowskiego 15-17
zz Centrum Urody Mariiel, Reymonta 62
zz Perłowe SPA, Kościuszki 4
zz Restauracja i Hotel Zodiak, Kościowa 22
Rawa Mazowiecka
zz Wellness Fitness & Gym Golden Gym, Jerozolimska 3
zz Klimaty, Katowicka 16
Rzgów
zz AMX, Łódzka 69a
zz Furore Ptak Outlet, Żeromskiego 8
Sieradz
zz Cukier, Rynek 17
zz Estetika, Jana Pawła II 52
zz Euforia Day Spa, Złotej Jesieni 26
zz Liliowe Zacisze, 1 Maja 118
zz Na Półboru, Stawiszcze39a
zz Open Hair Cafe, Rynek 22
zz Stodoła, Rynek 10
zz Studio Relaks, Grunwaldzka 1B
zz Wielowska Clinic&Spa, Jana Pawła II 84
zz Winiarnia, Oksińskiego 4
zz Zielone Pesto, Rynek 5
Skierniewice
zz Skin Medical, Senatorska 25
Spała
zz Hotel Prezydent, Nadpiliczna 2
Stryków
zz Kasor Resort&Spa, Cesarska 2
zz TOR Łódź (Ośrodek doskonalenia techniki jazdy), Kiełmina 78
Sulejów
zz Hotel Podklasztorze, Władysława Jagiełły 1
Tomaszów Mazowiecki
zz BaKalia, Dąbrowska 14
zz Kaprys, Świętego Antoniego 18
zz Metamorfoza, POW 3
Uniejów
zz Lawendowe Termy, abp. Świnki
zz Uniejów ecoActive&Spa, bł. Bogumiła 32
zz Browar Wiatr, Dąbska 49
zz Herbowa, Zamkowa 2
Wieluń
zz Zielona Weranda, Widoradz 44b
zz W Starym Rynku, pl. Legionów 1
zz Body Design Studio tańca i fitness,
Wodna 7
Zduńska Wola
zz Jurydyka. Kawiarnia, Złotnickiego 18
zz FollyMood ATELIER, Kościelna 41
zz Pracownia Fryzjerska Paulina
Barczynska, Piwniczna 17
zz Restauracja Hades, Złotnickiego 21
zz Szustak Holistic and Beauty, Łaska 91
Zgierz
zz Szalone nożyczki, Aleksandrowska 29
zz Starówka Cafe, pl. Jana Pawła II 19
zz Stacja Nowa Gdynia, Sosnowa 1

Prowadzisz
firmę?
Mamy dla Ciebie ofertę!
• Stała, niska cena w całym
okresie zobowiązania
• Umowy już od 12 miesięcy
• Dedykowany opiekun
• Legalna muzyka dla firmy
w niskiej cenie

Internet

stacjonarny i mobilny

stacjonarna i mobilna

Telefonia

Telewizja

TOYAnet Firma:

TOYAtel Firma:

TOYAtv Firma:

wyższe prędkości niż w ofercie
dla osób fizycznych

2 linie stacjonarne z dwoma numerami
w cenie jednej

blisko 250 kanałów, w tym 126 HD

WiFi 2,4 oraz 5 GHz w cenie

pakiety z niskimi cenami połączeń lub
bez limitów

interaktywny odbiornik 3G, łączący
świat telewizji, Internetu i muzyki

pakiety na kilka lokalizacji i numerów

dostępna na komputerach
i urządzeniach mobilnych
w bezpłatnej aplikacji

pakiet Bezpieczny Internet
na pięć stanowisk w cenie
szybki serwis (SLA) w cenie

pakiety łączone telefonii stacjonarnej
i komórkowej

w domu i poza domem

oferta w dogodnych pakietach

Zamów już teraz: biznes.toya.net.pl | ﬁrma@toya.net.pl | tel. 42 633 22 55

