4(8) / 2018 sierpień–wrzesień

ANDRZEJ
SEWERYN
Nie jestem
absolutnym idealistą

KAMIL
MAĆKOWIAK
Trochę boję
się wychodzić
na Piotrkowską

ROBERT
JARCZYŃSKI
O inwestowaniu
w nieruchomości

Monika
Buchowiec

Teatr jest jak dobra kolacja, którą się delektuję

W i t a j w ó s m y m
w y m i a r z e
Nowe

A u d i

Q 8

Muskularna br yła przestronnego SUV-a opisana dynamiczną linią
coupé na nowo definiuje pojęcie komfor tu.
P rze ł omowe ro z w i ą z a n i a t ec h n i c z ne wy z n a c z a j ą n owy wy m i a r ws p a rc i a
k i e rowc y i z a p ew n i a j ą i nt u i c yj n ą ko m un i ka c j ę z s a m o c h o d e m .
Wyj ąt kowe p o ł ą c z en i e p o t ęż n ej m o c y i z wi n n o ś c i t o o b i e t n i c a d o s ko n a ł e j
kont roli n a d p o j a z d em w k a ż d y m t e re n i e i ka ż d yc h wa r un ka c h .
O to nowy w ym i a r t e g o, c o z n a s z . O t o n owe A u d i Q 8 .

Dealer Audi
Krotoski-Cichy
ul. Niciarniana 51/53, 92-320 Łódź
tel. 42 677 17 00

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym: od 6,6 do 6,8 l/100 km, emisja CO₂: od 172 do 178 g/km (dane na podstawie
świadectw homologacji typu). Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie www.audi.pl.

Dzień dobry

Foto: Paweł Keler

Marzenia, szczęście, pasja i matematyka...
No cóż marzenia mam, a jakże, szczęście ostatnio mi sprzyja, z pasjami
bywa różnie, a z matematyką zawsze miałam kłopot. Pamiętam do dziś,
jak w trzeciej klasie szkoły podstawowej, moja nauczycielka od matematyki postawiła mi sześć dwój z rzędu (jedynek wówczas nie było). To było
naprawdę traumatyczne przeżycie, ale na szczęście wszyscy szybko zrozumieli, że oceny niedostateczne dostałam niesprawiedliwie. Dodam tylko, że do czwartej klasy zdałam z czerwonym paskiem. Jednak starania
kolejnych matematyczek próbujących rozbudzić moje zainteresowanie
tym przedmiotem jakoś nie znalazły we mnie zrozumienia. Aż do dziś.
Otóż przygotowując to wydanie LIFE IN. Łódzkie trafiłam na tekst o neuromatematyce, o której opowiada Aneta Grzanek. Miłości do matmy pozazdrościłam też Monice Buchowiec i Natalii Zawiślak.
Monika zafascynowała mnie również ciągłym poszukiwaniem i chęcią nieustannego rozwoju. Choć przed laty myślała o medycynie, to jednak aktorstwo ją wybrało. Teraz wraca do medycyny i kto wie, może
za jakiś czas porzuci dla niej aktorstwo. Te nieustanne zmiany, poszukiwanie pasji i zainteresowań pozwalają się nam rozwijać i zwiększać
poziom szczęścia. Dla Sylwii Wurst, kolejnej bohaterki tego wydania,
człowiek, który nie dba o swój rozwój cofa się. A przecież podchodząc
do życia optymistycznie, realizując marzenia jesteśmy na najlepszej
drodze, by odczuwać szczęście każdego dnia. Bycie szczęśliwym to kwestia wyboru i zależy tylko i wyłącznie od nas.
Skoro udało mi się już matematykę połączyć ze szczęściem, to pozostały jeszcze pasje i marzenia. Choć z wygranej w totka raczej nic nie
wyjdzie, to pozostałe marzenia mogę śmiało realizować. I tak robię –
po kilku latach przerwy wróciłam do dziennikarstwa, o którym mogę
powiedzieć, że też mnie kiedyś wybrało. Chciałam wydawać własny
magazyn i stało się – właśnie mają Państwo przed sobą jego ósme wydanie. Marzenie o spotykaniu w życiu wyjątkowych ludzi, też się spełnia
każdego dnia. Przemek i Adam Jarugowie, to tego najlepszy przykład.
Obaj nie tak dawno zaczęli przygodę z biznesem gastronomicznym –
dziś mają trzy food trucki i pizzerię z doskonałą pizzą. W prowadzenie
biznesu zaangażowała się cała rodzina. Zresztą przykładów wspaniale
rozwijających się rodzinnych biznesów mamy w Łódzkiem więcej i zapewne stanowią wzór dla wielu przedsiębiorców, stawiających pierwsze kroki. Wiara w powodzenie to zawsze podstawa i początek czegoś
wyjątkowego. Zróbmy zatem wspólnie coś wyjątkowego i 8 września,
w Światowy Dzień Marzyciela, pobijmy razem z Adamem Jerzykowskim rekord Guinnessa w pływaniu. Co Wy na to?
I pamiętajmy, że jedyne co nas ogranicza przy spełnianiu marzeń
to nasza wyobraźnia. A sukces, jak mówi Martyna Wojciechowska,
jest efektem ciężkiej pracy, cierpliwości, pokory i wiary, że wszystko
w życiu jest możliwe. A zatem skoro w życiu wszystko jest możliwe, to
musimy marzyć, bo przecież świat bez marzeń jest potwornie nudny.
Powodzenia!
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Tresowany mąż na Letniej Scenie Monopolis

Sekretny język briefu
Prowadzenie biznesu bez reklamy jest
jak puszczanie oka do dziewczyny po
ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy.
Powiedz światu co robisz! Daj się poznać,
daj poznać innym swoją markę, firmę,
produkt. Może masz świetny pomysł, ale
nie umiesz o nim opowiedzieć. Dobry
brief zrobi to za Ciebie. 23 sierpnia o godz.
18 SkyHub mieszczący się w Red Tower,
przy ul. Piotrkowskiej 148/150 zaprasza
na Sekretny język dobrego briefu Przyjdź
i dowiedz się m.in. czym jest i jak wygląda
brief, jak go uzupełnić, by komunikować
się efektywnie, jakie informacje to absolutne must-have dobrego briefu, a także
jak uniknąć najczęstszych błędów.

Zapraszamy na ostatnie przedstawieniem w ramach tegorocznej odsłony
Letniej Sceny Monopolis. 28 sierpnia
o godz. 21 na plenerowej scenie w Parku
Źródliska zobaczymy spektakl Tresowany mężczyzna Teatru Kamienica. Kobiety na wysokich stanowiskach i z dobrą
pensją to fakt. Ale nie każdemu facetowi
się to podoba. Tym bardziej, gdy mowa
o młodszej koleżance z pracy i …o ży-

ciowej partnerce. Komedia Tresowany
mężczyzna to opowieść o Sebku (Adam
Serowaniec), który bardzo chciałby być
głową rodziny i podejmować najważniejsze decyzje. Pytanie tylko czy przebojowa Helena (Marta Chodorowska), jej
mama (Dorota Chotecka) i mama Sebka
(Justyna Sieńczyłło) pozwolą mu na to?
Czy znajdą sposób, by go „wytresować”
do roli, którą dla niego przewidziały?

Bieg Fabrykanta
Od ośmiu lat w ostatnią sobotę sierpnia za sprawą Biegu Fabrykanta do
Łodzi przybywają biegacze z Polski
i zagranicy. W tym roku ponad 1100
zawodników zmierzy się na 10-kilometrowej trasie wytyczonej na terenie
Księżego Młyna, jednej z najstarszych
części Łodzi. Na trasie biegu zobaczymy m.in. jedną z najszybszych biegaczek w Polsce, brązową medalistkę
tegorocznych Mistrzostw Polski na 5
kilometrów – Monikę Kaczmarek z Accenture Advanced Technology Center Poland. Tegoroczna edycja Biegu
Fabrykanta odbędzie się 25 sierpnia.
Szczegóły na www.biegfabrykanta.pl

Geyer Music Factory: Mietek Szcześniak
Koncert Mietka Szcześniaka zakończy tegoroczną jubileuszową 10. edycję Geyer Music Factory. 31 sierpnia
o godz. 21 na dziedzińcu Centralnego
Muzeum Włókiennictwa usłyszymy
utwory z płyty Nierówni, o której powstaniu Szcześniak marzył od wielu
lat. Wybrał 11 wierszy ks. Twardowskiego i skomponował do nich muzykę. Zamierzenie było proste: podzielić się ulubioną twórczością poety,

przenosząc jego wiersze z serc do
głów i na usta, żeby można było je
śpiewać, tańczyć, śmiać się i płakać
w sposób niewymuszony, po prostu –
jak w wierszach ks. Twardowskiego.
Opracowane przez Mietka Szcześniaka wiersze opowiedziane są językiem
kompozycji nawiązujących do akustycznej, lekkiej i pełnej słońca muzyki
brazylijskiej, jej wyraźnych rodzajów:
bossanovy, samby, chorinjo, sao.
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Zagrają od serca
Koncert znanych artystów, mecz gwiazd piłki nożnej oraz bal charytatywny odbędą się
2 września na Stadionie Miejskim Widzewa
Łódź przy al. Piłsudskiego 138. Organizatorem
imprezy jest fundacja
„Pomagamy od serca”
Mariusza Stępińskiego,
byłego piłkarza łódzkiego klubu. Pieniądze
zabrane podczas imprezy przekazane zostaną na leczenie chorego dziecka.
Impreza
rozpoczęnie
się o godz. 15 meczem
charytatywnym: przyjaciele Mariusza Stępińskiego i fundacji
„Pomagamy Od Serca”. Pojawią się zawodnicy z polskiej Ekstraklasy, piłkarze z lig zagranicznych oraz byli i obecni reprezentanci Polski. Dla najmłodszych przewidziano gry oraz zabawy.
O godz. 18.30 na trybunie B stadionu rozpocznie się koncert,
w którym wystąpią: Lady Pank, Patrycja Markowska i zespół Video. Trzy godziny później rozpocznie się Bal Charytatywny, który
poprowadzi Marcin Daniec. Podczas balu zaplanowano licytację
m.in. piłkarskich koszulek (autentyczne, nie repliki) z autografami
takich gwiazd jak: Kamil Glik, Francesco Totti, Gonzalo Higuaín,
Radja Nainggolan, Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik oraz koszulki Neymara z autografami drużyny Paris Saint-Germain!

Forum Gospodarcze
XI Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2018 odbędzie się
w dniach 15-16 października. Forum stanowi platformę wymiany
doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki
i władzami samorządowymi. Podobnie jak w minionych latach
spotkają się tu reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw,
aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać nowych obszarów rozwoju, zaś reprezentanci czołowych firm międzynarodowych pokażą, w jaki sposób budować silne marki na
arenie globalnej w oparciu o lokalne możliwości. Wszyscy uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji znanych polskich i zagranicznych ekspertów, wziąć udział w branżowych panelach
tematycznych i nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Michał Urbaniak zaprasza na Urbanator Days
Od 2005 r. Michał Urbaniak organizuje w Łodzi Urbanator Days – coroczne
warsztaty dla młodych muzyków, na
które zaprasza światowej sławy wirtuozów jazzu. Imprezie towarzyszą
koncerty i jamy. Do tej pory w Łodzi
gościło już wielu fantastycznych arty-
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stów. Z Urbanatorem grał m.in.: Troy
Miller – kompozytor, aranżer, pianista,
a przede wszystkim wirtuoz perkusji. Był
w Polsce także znakomity basista Otto
Williams – muzyczne szlify zdobywał
w światowej stolicy muzyki współczesnej, Nowym Jorku. Na scenie pojawiał

się również Xantone Blacq – multiinstrumentalista, producent muzyczny, wokalista i pianista o niezwykłej charyzmie.
Tegoroczna XII edycja Urbanator Days,
odbędzie się w dniach 25-26 września.
Szczegóły na urbanatordays.pl

Light. Move. Festival
Organizują je w Berlinie, Amsterdamie, Sydney, Singapurze. Festiwale światła robią furorę na świecie. Także Łódź podczas
jednego weekendu w roku zmienia się w magiczną krainę
iskrzącą feerią barw. Łódź tysiącem barw rozbłyśnie w tym
roku po raz ósmy w dniach 28-30 września. Ulice miasta zamienią się w otwartą galerię sztuki prezentującą projekty
świetlne stworzone przez wyjątkowych artystów. Tegoroczne
projekty będą wpisywały się w motto: „Stulecie niepodległości
– święto radości!” – Będą odwoływały się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez użycie takich motywów jak: wolność, przyszłość, różnorodność i prawa człowieka – mówi Beata Konieczniak, Kreator Light. Move. Festival.
Organizatorem festiwalu jest Fundacja Lux pro Monumentis,
Więcej informacji na stronie festiwalu: www.lmf.com.pl

Bijemy rekord Guinnessa

Zielone smaki Łodzi
Trzydniowe święto kuchni roślinnej
rozpoczyna się 12 października. Jak co
roku restauracje i kawiarnie przygotują
wegańskie dania i desery. Wszystkie
specjały nawiązywać będą do motywu Pieprz i Wanilia. Przez trzy dni
(od 12 do 14 października) publiczność
będzie mogła skosztować tych popisowych dań w festiwalowej cenie:

12 zł za danie główne i 8 zł za deser.
Festiwalowi będą towarzyszyć wegańskie warsztaty kulinarne, wykłady, dyskusje. Wiele się będzie działo!
Szczegóły dotyczące konkursowych
kawiarni i restauracji oraz wydarzeń
towarzyszących znajdziecie na stronie
internetowej festiwalu pod adresem
zielonesmakilodzi.wordpress.com.

Łódź Business Run

Chcesz zostać rekordzistą Guinnessa
w pływaniu! Super, wystarczy, że przepłyniesz 25 metrów w basenie i zapiszesz się na kartach historii, a na pamiątkę dostaniesz medal. 8 i 9 września
w basenie Zatoki Sportu ustanowimy rekord Guinnessa w kategorii „Największa
ilość osób, która przepłynie jedną długość basenu 25 m w sztafecie, w czasie
24 h.” By ustanowić rekord potrzebnych
jest 1 440 śmiałków. Rekord zaczynamy
bić w przypadający 8 września Światowy Dzień Marzyciela, wszak od marzeń
wszystko się zaczyna.
Więcej o imprezie pod naszym
patronatem na stronach 78-79
w rozmowie z Adamem Jerzykowskim,
pomysłodawcą przedsięwzięcia.

Rok temu w czwartej edycji biegu w Łodzi
wystartowała rekordowa liczba uczestników – 1925. W tym roku wiadomo już,
że na starcie stanie 2500 biegaczy.
– To świetna wiadomość nie tylko dla
nas, ale także dla beneficjentów. Przecież im więcej biegaczy wystartuje, tym
więcej pieniędzy dla niepełnosprawnych – podkreśla Martyna Izydorczyk
z zespołu organizującego ŁBR. – Hasłem łódzkiej edycja Poland Business
Run jest Liga Mistrzów w pomaganiu
i to się jak najbardziej sprawdza. Poland
Business Run to ogólnopolska akcja,

która odbywa się zawsze w pierwszą
niedzielę września. Tego dnia w dziewięciu polskich miastach – poza Łodzią
w: Krakowie, Warszawie, Poznaniu,
Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie i Lublinie – wystartują pięcioosobowe sztafety. Poza rywalizacją celem
charytatywnego biegu jest pomaganie
niepełnosprawnym. W zależności od
potrzeb beneficjenci dostają profesjonalne protezy, wózki inwalidzkie lub inne
wsparcie, które pomoże im w powrocie
do normlanego życia lub w skutecznym
szukaniu pracy.
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Festiwal Łódź
Czterech Kultur

Ponad 40 wyjątkowych koncertów, wydarzeń teatralnych
i filmowych. Na początek koncert Rebel Babel, w kolejne dni
piosenki Serge Gainsbourga i spektakle przygotowane przez
teatry z Polski i zagranicy. Do tego wiele wystaw, instalacji
artystycznych, warsztatów, spotkań i innych kulturalnych atrakcji.
Tegoroczny Festiwal Łódź Czterech Kultur – wielkie
święto wielokulturowej Łodzi – odbędzie się pod hasłem
„Kultura buntu”. Jest to bezpośrednie nawiązanie do 50.
rocznicy buntów różnych grup społecznych, do których
dochodziło na całym świecie w 1968 r. Odpowiedzialni
za program kuratorzy wyjaśniając jego ideę mówią: – Na
szerokim polu, głównie przez sztukę chcemy zobaczyć,
co wiedzieliśmy o tym, co się działo w tamtym okresie na
świecie. Poprzez różne wydarzenia artystyczne, chcemy
ukazać, co z buntu 1968 roku dostrzegamy dziś w naszej
kulturze, myśleniu, przestrzeni i jak go obecnie oceniamy.

swój performans-instalację zaprezentuje również Anna
Baumgart, która razem z 55 kobietami zasiądzie przy
stole na scenie w Teatrze Nowym po to, by wskazać najważniejsze dla regionu kobiece postaci i dyskutować
o aktualnej sytuacji kobiet w Polsce. Na festiwal do Łodzi po raz kolejny przyjedzie Republikański Teatr Dramaturgii Białoruskiej z Mińska. Dwukrotnie, w środę
i czwartek, pokaże sztukę Kariera doktora Rausa, zainspirowaną postacią Franciszka Skaryny. W czwartek,
13 września, pokazany zostanie też Dybuk, w reżyserii
Mai Kleczewskiej, Teatru Żydowskiego w Warszawie.

Na Starym Rynku

Tygiel kultur i narodowości

Festiwal zacznie się na Starym Rynku, gdzie 7 września
zagra koncert zespół Rebel Babel. Razem z muzykami
tworzącymi zespół wystąpią gwiazdy polskiej estrady
– Kayah, Bovska, Grubson, Zeus, Paweł Samokhin oraz
orkiestry łódzkiego MPK i Orkiestry OSP Konopiska. Koncert ma być muzycznym wydarzeniem, w którym spotkają się zawodowy, muzycy amatorzy i publiczność.
Tego dnia na Starym Rynku porządku pilnować będą
SuperCops, czyli performerzy z Izraela. Dzień później
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Festiwal Łódź Czterech Kultur jest kontynuacją Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, powstałego z inicjatywy Witolda Knychalskiego. Organizowane od
16 lat wydarzenie odwołuje się do otwartości i różnorodności miasta, które przez lata było tyglem kultur
i narodowości – wielonarodowym ośrodkiem przemysłowym w samym sercu Polski. Opowiada o współistnieniu, tolerancji i porozumieniu, do których kluczem
jest język sztuki: teatr, muzyka czy sztuki wizualne. l

polecamy

7 września / Stary Rynek

10 września / Kamienica Pinkusa i Lende

13 września / Teatr Nowy

Rebel Babel i inni

Pusto-stan nienawiści

Powracająca pamięć

Rebel Babel Ensemble to zespół założony przez Łukasza L.U.C. Rostkowskiego. Projekt łączący solistów, kompozytorów oraz amatorskie i zawodowe
orkiestry w ciągu trzech lat pod swoim
sztandarem zgromadził w całej Europie
ponad 6000 muzyków z Polski, Niemiec,
Szwecji, Hiszpanii, Czech i Portugalii.
Koncertuje prawie zawsze w innym
składzie, zapraszając do współpracy
lokalnych muzyków z regionu. Początek
o godz. 20, wstęp wolny.

Najprzeróżniejsze formy i komunikaty, pozornie nieistotne elementy codzienności,
zebrano w piwnicznym labiryncie w opowieść o otaczającej nas ze wszystkich
stron nienawiści. Karolina Wiktor, artystka
wizualna i performerka swoją najnowszą
wystawę-instalację zaprezentuje w piwnicach zabytkowej kamienicy Pinkusa
i Lende, stojącej na rogu ulic Kościuszki
i Zielonej w Łodzi. Wystawa dostępna
do 16 września w godz. 16-19, na wernisaż
o godz. 18, wstęp wolny.

Dybuk Teatru Żydowskiego w Warszawie
to klasyka czytana na
nowo. Tekst Szymona
Anskiego, nazywany
często jidyszowym
Romeo i Julią. Reżyser Maja Kleczewska
i dramaturg Łukasz
Chotkowski nadają historii szersze znaczenie, czyniąc z niej opowieść o złamanym przymierzu pomiędzy narodami.
Tylko dla dorosłych. Wejście biletowane.
Początek o godz. 19.

8 września / Art_Inkubator

11 września / ART_Inkubator

Zatrzymane w kadrze

1968 Podpalacze
i wichrzyciele

Unieruchomione kadry filmowe, zdjęcia
z reklam, fragmenty studenckich etiud, literackie cytaty. Wszystko to złoży się na
ekspozycję Biegnij. Stary świat jest za
tobą. Widzowie zobaczą na wystawie
między innymi etiudy studentów łódzkiej
Szkoły Filmowej z tamtych lat: Romana
Polańskiego, Zbigniewa Rybczyńskiego
i Agnieszki Osieckiej. Ekspozycję można
oglądać do 26 września. Na wernisaż,
godz. 18, wstęp wolny.

9 września / Teatr Muzyczny

Skandalista Gainsbourg
Zmysłowe melodie i odważne teksty.
Serge Gainsbourg nie raz wywołał
w Europie skandal. Dziś jego utwory powracają, śpiewane po polsku przez znakomitości sceny muzycznej. W koncercie
Serge Gainsbourg. Piosenki w Teatrze
Muzycznym w Łodzi wystąpią: Maria
Peszek, Ania Rusowicz, Daria Zawiałow,
Ralph Kaminski, Fismoll, Natalia Grosiak,
Tymon Tymański, Tomek Makowiecki,
Łukasz Lach, Skubas i John Mitko. Wstęp
za okazaniem biletu.

Koncert JUDE to dobra wiadomość dla
fanów legendy łódzkiego undergroundu,
bo grupa nie występuje często. Na scenie zespół przypomni rok 1968. Nazwa
JUDE pochodzi ze ścian łódzkich budynków. Muzyka silnie wiąże się z postindus
trial
nym charakterem miasta. Bywa
nagrywana w opuszczonych fabrykach,
pustostanach, a nawet na bocznicach ko
lejowych. Wstęp na koncert o godz. 21 jest
bezpłatny po wcześniejszej rezerwacji.

12 września

14 września / Teatr Nowy

Siostrzany żywioł
Dakh Daughters to jedno z najbardziej
niezwykłych, prowokujących i elektry
zujących zjawisk artystycznych na
Ukrainie. Wystylizowane jak gwiazdy
czarno-białych niemych filmów, z bielonymi twarzami, przydymionymi oczami
i krwistoczerwonymi ustami Dakh Daughters nie milkną ani na chwilę, przetaczając się przez scenę niczym huragan.
Początek o godz. 10. Koncert biletowany.

15 września / Hotel Grand

Kryminalna gra miejska
Klimat lat 50. Ciemne, hotelowe korytarze. Atmosfera tajemnicy, strachu i zbrodni. Czy dramatyczne wydarzenia, które
rozegrały się w hotelowym pokoju da
się wyjaśnić bez wnikliwego śledztwa?
Gra zostanie rozegrana w dwóch turach
o godz. 13 i 15. Wstęp wolny.

Kariera doktora Rausa
Nagradzany regularnie na świecie, w tym
na festiwalu w Edynburgu, Republikański
Teatr Dramaturgii Białoruskiej w Mińsku
przez krytyków uznawany jest za jedno
z najciekawszych zjawisk artystycznych
białoruskiej sceny. Grupa pojawi się w Łodzi po raz drugi. Karierę doktora Rausa zaprezentuje w Teatrze Nowym dwukrotnie:
12 i 13 września o godz. 19. Wejście na
spektakl za okazaniem biletu.

16 września / Rynek Manufaktury

Bajeczne Machinarium
Propozycja francuskiego teatru Pipototal,
to niezwykły sen szalonego konstruktora,
który buduje i ożywia niecodzienne maszyny, przemierzające krainę dziecięcej
wyobraźni. Grupa wzbudzała zachwyt
publiczności na całym świecie. Początek
o godz. 17. Wstęp wolny po rezerwacji.
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koncerty poleca Krzysztof Karbowiak

John Del Toro Richardson
John Del Toro Richardson muzyką zajmuje
się od dziecka. Początkowo wraz z babcią
i rodzeństwem występował z grupą mariachi. Jako 20-latek zaczął odkrywać inne
gatunki (głównie country, Motown, R&B
i klasycznego rocka), aż dotarł do bluesa.
Jest między innymi laureatem nagrody im.
Alberta Kinga dla najlepszego gitarzysty
konkursu International Blues Challenge.
Jego muzyka od lat jest doceniana przez

publiczności jak i krytyków oraz jurorów
konkursowych na całym świecie. Jonn Del
Toro Richardson muzykę bluesową interpretuje w unikalny sposób, łącząc szeroki
wachlarz stylistyk: od teksańskiego bluesa
po latin funk. To jego pierwsza trasa koncertowa w naszym kraju.
14 września, godz. 20

Pub Keja, ul. Kopernika 46

Blue Café

Sylwia Przybysz
Trasa koncertowa Czas na show promuje trzeci album w karierze młodej
utalentowanej wokalistki Sylwii Przybysz.
Płyta Czas to kilkanaście kompozycji,
wzruszające i motywujące teksty, łatwo
zapadające w pamięć melodie oraz
międzynarodowi goście. Muzyka lekka,
łatwa i przyjemna, świetnie wpadająca
w ucho. Nowa płyta według piosenkarki
poświęcona jest trudnym chwilom, którymi nigdy wcześniej nie potrafiła dzielić
się z fanami. Na wiosennych koncertach
ten muzyczny materiał został przyjęty
bardzo dobrze przez całkiem już spore
grono fanów Sylwii Przybysz.
16 września, godz. 15

Scenografia Klub, ul. Zachodnia 81/83
Aż trudno uwierzyć, że zespół Blue Cafe jest
już na scenie 20 lat! Jubileuszowi oraz niedawno wydanej płycie Double Soul będzie
poświęcony łódzki koncert. Nie zabraknie
największych przebojów i nowych kawałków, którymi jak to nieraz bywało, grupa
pozytywnie zaskakuje. Double Soul to nowa
wokalna odsłona Dominiki Gawędy, która
w dojrzały i charyzmatyczny sposób za-

biera nas w piękną muzyczną podróż. Płyta
pełna pięknych melodii, wokalnych wzruszeń i aranżacji. Lider zespołu, kompozytor
i producent Paweł Rurak-Sokal kolejny raz
udowadnia, że muzyczne cele jakie sobie
wyznacza, okazują się strzałem w dziesiątkę.
30 września, godz. 19.30

Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

L.U.C. & Rebel Babel Ensemble & Goście
Takiego zestawu muzycznego jeszcze nie było.
Projekt łączący w sobie hip-hop, jazz i folk czyli
orkiestra Rebel Babel Ensemble założona trzy
lata temu przez Johna Feata i Łukasza L.U.C.
Rostkowskiego. Aż trudno uwierzyć, ale do
tej pory przez big band, który stał się wielokulturowym projektem przewinęło się blisko
tysiąc muzyków z różnych zakątków Europy!
To właśnie L.U.C. jest pomysłodawcą koncertu
Kompozytorzy Filmowi Emigracji czyli podróżu
przez 100 lat polskiej muzyki filmowej. Na deskach klubu pojawią się artyści sceny muzycz-
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nej i teatralnej, którzy na nowo zinterpretują
mniej i bardziej znane kompozycje filmowe.
Podczas koncertu planowany jest także specjalny epizod poświęcony łódzkiej kinematografii. To w jakim składzie zaskoczy nas tym
razem Rebel Babel Ensemble również może
być niesamowitym przeżyciem. A wszystko to
z okazji piątych urodzin hotelu DoubleTree by
Hilton Łódź oraz 10-lecia Wytwórni.
29 września, godz. 19.30

Klub Wytwórnia, ul. Łąkowa 29

felietony

Felieton o serialach
Foto: Joanna Jaros

Kamil Maćkowiak

Pamiętacie jak na początku lat 90. w niedzielę wieczorem pustoszało miasto, bo w telewizji puszczano „Dynastię” i była to pozycja obowiązkowa większości polskich
rodzin? Wcześniej były „Niewolnica Isaura” i „W kamiennym kręgu”, ale wtedy jeszcze od telewizji zdecydowanie wolałem swój wóz strażacki i zabawy z Kabim,
moim żółwiem, którego niestety z powodu nadmiernej
miłości uśmierciłem (miałem osiem lat i deficyt czułości
– każdy sąd mnie uniewinni).
Czy tego chcemy czy nie, seriale stały się częścią naszej codzienności. Nie będę zresztą udawał, że sam ich
nie lubię. Na studiach, z moją ówczesną dziewczyną Kasią, namiętnie oglądaliśmy „Seks w wielkim mieście” –
do dziś zresztą mam sentyment do tego serialu i śmieszy
mnie, że to, co w amerykańskiej TV przełamywało tabu
pod koniec lat 80., u nas, 20 lat później, wciąż nim jest.
Potem były „Gotowe na wszystko”, „Sześć stóp pod ziemią”, „Dr. House”, „Dexter”, a ostatnio „House of cards”.
Kiedy wychodzi nowy sezon nie liczy się nic: prawie 13
godzin maratonu z przerwą na siku i spacer z psem.
Miałem też „epizod” (delikatnie powiedziane) z serialem „Moda na sukces”... na swoje usprawiedliwienie
wyznam, że wtedy nadużywałem THC, ale musiałbym
chyba brać LSD, żeby zrozumieć dlaczego Stephanie ożyła, Brooke wyszła za Ridge’a kilkanaście razy, a ów Ridge
wpadł kiedyś do pieca hutniczego i ... przeżył... Ale ten serial to już raczej gatunek fantasy.
Jako aktor sam też kilka seriali popełniłem. Nie napiszę,
których ról się nieco wstydzę, ale ilość przygód i anegdot
związanych z tymi projektami i reakcji widzów na nie zapełniłaby cały numer „Life In”. Pierwszą rolą serialową był
Mikołaj – syn Maryli (Marzena Trybała). Miałem 23 lata,
grałem już duże, trudne role w teatrze, a tu na planie ciągle: „Mamo, pożycz mi 5 złotych...” i tego typu problemy wy-

chowawcze. Kiedyś zresztą spotkana w galerii handlowej
pani powiedziała mi, że „tak mnie uwielbia w tym serialu,
z tą mamą, tak sympatycznie...”, ale że „poszła na mnie do
teatru i to, co tam wyprawiam to już nie jest kultura”.
Byli też „Oficerowie” – dwuznaczna postać, no i jak
większość facetów miałem niezłą zabawę biegając z bronią i przechodząc wcześniej szkolenie u antyterrorystów.
Innym wyzwaniem było prowadzenie 40-letniego garbusa cabrio z zamontowanymi kamerami po centrum
Warszawy przez kogoś, kto nigdy nie miał i wciąż nie ma
prawa jazdy. Najwięcej kontrowersji wzbudziła moja rola
w „Barwach szczęścia”. Zaczęło się już zabawnie, bo na
rozmowę zaprosił mnie producent, a po niej stwierdził, że
„bardzo mu do tej roli pasuję”. Jakież było moje zdziwienie,
gdy dostałem opis postaci: odnaleziony po latach brat jednej z bohaterek, pijak, krętacz, bezdomny i złodziej. Moje
ego musiało jakoś przełknąć tę gorzką pigułę, iż z emploi
amanta, które mi przepowiadali profesorowie z Filmówki
bezpowrotnie wyszedłem, a raczej się „wylałem”. A potem
zaczął się hejt. Przez chwilę żyłem jak w Matriksie, nie wierząc, że to się naprawdę dzieje... Jakaś rola w jednym z wielu seriali, a tu starsza pani mijająca mnie na Piotrkowskiej
wykrzykuje: „ Ty pijacka świnio”, inna robi scenę w Żabce
gdy (całkiem prywatnie) kupuję wino – „Jeszcze ci pijaku
mało?”. Aktualnie gram w dwóch...
W „Przyjaciółkach” moja rola z veganina – seksoholika
ewoluowała w kolejnego pijaka (czyli jednak coś w sobie
mam), zaś w „Na wspólnej” pojawiam się po latach jako facet, który zgwałcił Asię Jabłczyńską (uosobienie słodyczy)
i w przeciwieństwie do niej nie jest wcieleniem wszelakich cnót... Trochę już się boję wychodzić na Piotrkowską...
zwłaszcza po tym, jak w tym tygodniu za swoimi plecami
usłyszałem jak jedna dziewczyna mówi do drugiej: „Patrz,
to ten zbok... a taki niepozorny...” 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”, „Na wspólnej” i „Przyjaciółki”. Jest
laureatem Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie twórczości artystycznej.
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A gdyby tak inaczej
Foto: Izabela Urbaniak

Małgorzata Wojdal

Dziś rano opanowując chaos towarzyszący wyjazdowi
nastolatka na wakacje, zabrałam się za porządkowanie
mieszkania. Nie miałam na to ani czasu, ani wybitnej
ochoty, kierowana byłam jednak wewnętrzną potrzebą organizacji i upiększenia mojego mikroświata. Jest
w nas coś takiego, że wciąż poszukujemy piękna. Bez
względu na to w jakiej sytuacji się znajdujemy, jakie
okoliczności nam towarzyszą, w jakim miejscu żyjemy,
próbujemy odnaleźć w sobie harmonię przez obcowanie ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu. Kiedyś
między polowaniem i walką o przetrwanie tworzyliśmy
malowidła w jaskiniach, potem szukaliśmy idealnej
równowagi poprzez wykorzystanie kontrapostu w starożytnych rzeźbach, żeby chwilę później zrozumieć, że
sztuka to potężna część naszego życia, dedykowana nie
tylko artystom. Dziś trudno się nie zgodzić, że idziemy
z nią pod rękę, nawet o tym nie wiedząc. Opakowanie
tabliczki czekolady, którą trzymamy w ręku, projektował przecież sztab grafików, żeby rozbudzić nasze zmysły i zachęcić do jej zakupu, każdy guzik, a nawet metka
naszego ubrania niesie ze sobą jakiś przekaz i jest efektem manifestu artystycznego jej twórców, a moja stomatolog tworzy idealne rzeźbiarskie dzieła, kształtując
wypełnienie w dziurawej piątce.
Można, podążając tym tropem, dojść do przekonania,
że każdy z nas jest artystą. Jakaś wewnętrza siła pcha nas
do kreowania piękna. Dbając o poranny makijaż, podając
talerz z obiadem, przyprawiony artystycznym kleksem
sosu i listkiem bazylii, równając wersy w stopce mailowej, nakładając instagramowy filtr na kolejne selfie, czy
sadząc kwiaty na balkonie. Nawet akty wandalizmu

i wrzucanie popularnych sloganów na mury, jest przejawem sztuki, choć może w swej formie prymitywnym.
Wszystkie te codzienne artystyczne akty, to jakaś forma ekspresji, wyrażenia naszej osobowości i ostateczna,
wielka potrzeba otaczania się pięknem. Zadaję sobie jednak ostatnio pytanie, czy nie stajemy się więźniami tej
potrzeby? Torpedowani idealnymi obrazami filmowymi, perfekcyjnymi „paniami domu”, światem z filtrem,
czujemy przymus wpisania się w ten tęczowy schemat.
Układamy symetrycznie i artystycznie poduszki na sofie,
układamy talerze na stole do idealnego kadru w naszym
iphone’ie, w końcu układamy nasze życie w ramy obrazu
komponującego się z aktualnym kanonem piękna. Sami
siebie też „układamy”. Wciąż, nieustannie karcimy się za
coś. A to za brak idealnej dyscypliny, a to za brak idealnej
figury, a to za brak idealnego, permanentnego makijażu
brwi, a to za brak idealnej formy, a to za brak idealnej
pamięci, elokwencji, poczucia humoru, równowagi…
A gdyby tak czasem pozwolić sobie na mały chaos…na
życie, jak z obrazów Pabla Picassa? Może mała destrukcja,
uproszczenie formy dałoby nam więcej szczęścia? Może
dając sobie więcej luzu i akceptacji dla niedoskonałości,
uczynilibyśmy paradoksalnie nasz świat piękniejszym?
To przecież nasze niedoskonałości, są tymi szczelinami, przez które przedostaje się światło…
Nie mogę obiecać, że zignoruję brak symetrii poduszek
w moim salonie, ale spróbuję dać sobie więcej wyrozumiałości i akceptacji dla „tych szczelin”. Będę je pielęgnować, jak drzewka oliwne na tarasie. Niech cieszą me serce.
Was też zachęcam do małego buntu, dla wyższego
celu, PIĘKNA W WAS l

Małgorzata Wojdal – choreograf, reżyser pokazów i projektant 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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Łódzkie talenty i jednorożce
Foto: archiwum prywatne

Monika A. Kern

Jakby to było żyć w słonecznym klimacie, przy długim dniu i wiecznie wysokiej temperaturze? Niestety
nie mam porównania, ale wydaje mi się, że „jestem
w stanie to zaakceptować”. Na razie nie mogę oprzeć
się wrażeniu, że to lato upłynęło dramatycznie szybko. I choć fala tegorocznych upałów spowodowała, że zdarzyło mi się zatęsknić za śniegiem – wolę,
żeby taka pogoda towarzyszyła mi nie przez trzy, ale
przynajmniej sześć miesięcy. O nadchodzącej jesieni
świadczą nie tylko daty w kalendarzu, ale odpalane
już przez komercyjne telewizje konferencje ramówkowe, promujące nowe formaty, ale i sprawdzone, lubiane przez widzów programy.
I tu nie sposób pominąć, z racji mojej profesji, szczególnie jednej, telewizyjnej nowości. Otóż lifestylowy
kanał zaprosił do współpracy zdolnego łodzianina,
który od lat konsekwentnie buduje swoje zawodowe
portfolio, z dala od plotkarskich serwisów. Michał
Szulc, bo o nim mowa, to bardzo zdolny projektant
mody, laureat nagrody „Odkrycie Elle”, wykładowca
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jego projekty doceniają zarówno polskie, jak i międzynarodowe prestiżowe magazyny. Miał pokazy w Paryżu czy Lizbonie,
ale wciąż mam wrażenie, że w rodzinnym mieście nie
jest wystarczająco doceniany – a szkoda. Jego kolekcje
uwielbiają takie gwiazdy jak: Kinga Rusin, Aneta Kręglicka, Agnieszka Woźniak-Starak, Kasia Sokołowska
czy Mela Koteluk. Jako pierwszy polski projektant wypuścił na rynek swoje perfumy.
Talent i pracowitość Szulca została dostrzeżona przez
TVN Style i tak w jesiennej ramówce pojawi się w duecie

z przesympatyczną aktorką, pasjonatką mody – Adą Fijał
w programie „Stylowa Odnowa”. Idea programu to tworzenie kreacji na bazie przeróbek dostępnej u uczestniczek garderoby. Widzowie otrzymają także praktyczne
porady i triki, które pomogą w zabawie modą.
Życzę Adzie i Michałowi, żeby program zyskał popularność i zainteresował oglądających. Trzymam za nich
mocno kciuki, bo mam przyjemność na co dzień pracować z nimi i wiem, że są idealni do tej roli. Tak samo mocno trzymam kciuki za mojego przyjaciela Konrada Jaromina – tegorocznego absolwenta Akademii Muzycznej
w Łodzi, którego talent dostrzeżono w Wielkiej Brytanii
i od września rozpoczyna swoją przygodę z Trinity Laban Conservatory of Music. Jego doskonały basbaryton
zaprowadzi Go niebawem na deski największych światowych oper. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości!
Piszę o tym, w kontekście toczącej się obecnie dyskusji na temat pomysłu promowania Łodzi przez mobilny
bus, odwiedzający 30 polskich miast, a mający przyciągnąć „nowych mieszkańców”. Kontrowersje budzi
nadrukowany na nim jednorożec, który nie wiedzieć
czemu ma zachęcić pracowników i studentów do osiedlenia się w mieście.
Uważam, że największym potencjałem Łodzi są ludzie,
tacy jak Michał, Konrad czy wielu, wielu innych. Nie
trzeba szukać lepszych przykładów, żeby udowodnić, że
właśnie tu zdobyli doskonałe wykształcenie i przyjazne
warunki, żeby rozwijać i szlifować swój talent. Są najlepszymi ambasadorami miasta i jego doskonałą wizytówką. Ich zawodowe sukcesy to fakt, a jednorożce, choć
uwielbiam, jednak nadal są tylko kolorową baśnią.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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Teatr jest
jak dobra kolacja,
którą się delektuję
Monika Buchowiec

spotkania

Przed laty poważnie myślała o medycynie, ale – jak mówi – wybrało ją aktorstwo.
Teraz do niej wraca. Uwielbia minimalizm. Żyje skromnie, ale lubi otaczać się tym co piękne.
Monika Buchowiec, aktorka Teatru Nowego w Łodzi specjalnie dla LIFE IN. Łódzkie.
LIFE IN. Łódzkie: Przed laty porzuciłaś myśl o studiowaniu
medycyny dla aktorstwa. Teraz po latach spędzonych
na scenie wracasz jednak do medycyny, zaczynasz
studiować medycynę chińską? Historia zatoczyła koło.
Monika Buchowiec: Zawsze powtarzam, że aktorstwo mnie
wybrało samo i siłą rozpędu wyperswadowało medycynę,
o której myślałam poważnie już w szkole podstawowej. Ale
w pewnym momencie, kiedy w wieku 26 lat wylądowałam po
operacji na jednym z oddziałów szpitala Matki Polki, leżąc tak
godzinami i patrząc w sufit, zaczęłam zastanawiać się czym tak
naprawdę jest to zjawisko jakim jest choroba. Dlaczego w ogóle
ludzie chorują, dlaczego jedni są zdrowi i witalni, drudzy borykają się ze schorzeniami całe życie, dlaczego jedni chorują na
te, a inni na tamte choroby, skąd wynikają te niesprawiedliwości. Leżałam tak sobie na tym szpitalnym łóżku wśród kobiet
w różnym wieku a o podobnych schorzeniach i zastanawiałam się, jak sobie na te dolegliwości zapracowałyśmy. A może
sama choroba jest tylko znakiem, informacją, że coś robimy nie
tak, że może źle się ze sobą obchodzimy. Że choroba jest takim
wierzchołkiem góry lodowej, a cała wiązanka schematów, które są podwaliną tej góry zawiera się w naszych codziennych
zaniedbaniach, wliczając geny, otoczenie, sposób myślenia.
Dzisiaj jest więcej informacji na ten temat i może to się wydawać oczywiste, ale wtedy te moje przemyślenia i intro zapytania były dla mnie bardzo odkrywcze. Wiedziałam jedno, że
odpowiedzi na pewno nie znajdę w medycynie akademickiej.
Stąd zaczęłam poszukiwać, w praktykach ludowych, ziołolecznictwie, Ayurvedzie czy ostatnio właśnie Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Teraz przyszedł taki kolejny moment, w którym
stwierdziłam, że to dobry czas, by zdobyć konkretną wiedzę
w kierunku terapii naturalnych.
Ale dlaczego akurat medycyna chińska?
Kiedy jeździłam do Indii fascynowałam się Ayurvedą, ale
zauważyłam, że ta wiedza nie do końca przekłada się na nas
Polaków, na naszą szerokość geograficzną, na nasze uwarunkowania, choćby żywieniowe. Większość Hindusów jest wegetarianami. Medycyna poza tym, że bardziej wnikliwie i logicznie podchodzi do konkretnych schorzeń to myślę, że nam
Polakom jest mimo wszystko bliższa.
Wróćmy na chwilę do tych podróży do Indii, kiedy się
zaczęły i co dały?
W moim życiu niezwykle istotny był zawsze aspekt duchowy,
który zaniedbywałam, kiedy za bardzo skupiałam się na projektach komercyjnych. Kiedyś, kiedy miałam tak zwany czas
„zwątpienia”, trafiłam na kurs purny yogi, na którym zrozumiałam czym jest i co daje medytacja. No i później zaczęły się
podróże do Indii. Spakowałam plecak, nie mówiąc rodzicom, że
jadę sama i wyjechałam na miesiąc do Bangalore. Tam odkryłam, że to jest moje miejsce, tak jak i wielu innych osób, które
spotkałam po drodze. Bo po to tam się jedzie, żeby odnaleźć siebie. Zatoczyłam koło i po powrocie zobaczyłam, jak bardzo ważna jest dla mnie rodzinna, kultura, religia czyli prawosławie.
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Czyli ta duchowość jest w Twoim życiu niezwykle istotna.
Myślę, że u każdego duchowość jest ważna, tylko każdy inaczej ją wyraża, gdzie indziej szuka. Znajduje albo i nie. Myślę,
że uzależnienie od narkotyków to jest rozpaczliwe poszukiwanie duchowości zagubionych ludzi. Sacrum i profanum to
dwa aspekty, które zawsze gdzieś ze sobą współgrały, uzupełniały się, jak para kochanków i są nieodłączne.
Nadal śpiewasz w cerkiewnym chórze w Łodzi, choć teraz
mieszkasz w Warszawie.
Śpiewam, bo w Łodzi bywam dość często, jestem etatową aktorką Teatru Nowego. Do Warszawy wyprowadziłam się ze względu na mojego ówczesnego partnera. Ale dopiero rok temu poczułam, że mieszkam w tym mieście, kiedy przeprowadziłam
się do własnej przestrzeni, kiedy zamieszkałam sama.

Wszystkim się wydaje, że kariera
to sukces komercyjny. A mnie się wydaje,
że kariera i sukces są wtedy, kiedy ta nasza
sława rezonuje z naszymi potrzebami,
naszym poczuciem spełnienia
Nie wrócisz na stałe do Łodzi? Mówiłaś, że Łódź ma artystyczną duszę, a Warszawa służy do zarabiania pieniędzy?
Tak myślałam, tak postrzegałam Warszawę, bo nie miałam tam swojego miejsca. Teraz, kiedy już się zakorzeniłam, widzę, że to miasto można pokochać.
Zakorzeniłam? Pracę nadal masz przecież w Łodzi?
To kwestia odnalezienia swojego miejsca, ludzi, przyzwyczajeń, po prostu przychodzi taka świadomość, że jest się u siebie.
Ale w Łodzi wielu nie mogło odżałować,
że wyprowadzasz się do Warszawy.
Rzeczywiście w Łodzi miałam mnóstwo przyjaciół, którzy
byli dla mnie „rodziną”. Wyprowadzałam się z ogromnym
żalem, bo wiedziałam, że nie będzie już wspólnych obiadów
wegańskich i porannej yogi w moim mieszkaniu na Tuwima, wspólnych wypraw po pokrzywę i mlecz do Łagiewnik,
wspólnych dyskusji wieczornych i głupich performensów, nawet jeśli do Warszawy jest zaledwie godzinę drogi pociągiem.
Wiedziałam, że wnikam w zupełnie inną przestrzeń. Musiałam zakończyć pewien etap, żeby rozpocząć nowy.
Czy było to związane też z tym, że w Warszawie
łatwiej o role filmowe, serialowe?
Nie. Mieszkając w Łodzi też dostawałam ciekawe role i miałam
swoją bezpieczną przestrzeń, do której zawsze mogłam uciec.
Nie lubisz błyszczeć na ściankach?
Jestem introwertykiem.
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Monika Buchowiec
Aktorka Teatru Nowego w Łodzi. Ukończyła
studia na wydziale aktorskim PWSFTviT
w Łodzi (2005). Grała w takich filmach jak:
„Z miłości” i „Mistrz”, za udział w którym
otrzymała wyróżnienie na Ogólnopolskim
Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”.
W telewizji wystąpiła m.in. w serialach:
„Egzamin z życia”, „Ranczo”, „Klub szalonych
dziewic”, „Na dobre i na złe”, „Lekarze”,
„Na wspólnej”. Uhonorowana „Złotą Maską”
za najlepszą rolę żeńską w sezonie 2015/2016
za role Grace w spektaklu „Dogville” Larsa
von Triera i Pisarki w „Więcej niż możesz
zjeść” Doroty Masłowskiej. Nagrodzona
za rolę Rity Gorgonowej w spektaklu TV
„Sprawa Rity G.” na Festiwalu Teatroteki
– nagroda za pierwszoplanową rolę kobiecą.
W Teatrze Nowym możemy ją zobaczyć
m.in. w spektaklach: „Kobro”, „Szewcy”,
„Komedia”, „Antygona”, „Opowieść wigilijna”.
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W Teatrze Nowym grasz wiele głównych ról, są
one nagradzane, jak chociażby rola Grece w sztuce
„Dogville”. Jaką wartość mają dla Ciebie takie nagrody?
Nagroda jest dla mnie potwierdzeniem, że zostałam zrozumiana, że to, co robię, przemawia też do innych, ujmując w cudzysłowie. Na przykład za rolę Doroty Masłowskiej, za którą też dostałam nagrodę, byłam krytykowana.
Krytykowana przez widownię, głównie na Facebooku,
że seplenię, że nie powinnam „ulicy” przenosić na scenę
itd. A ja po prostu zagrałam Dorotę. Jej sposób mówienia
idealnie pasował do felietonów, skądinąd pisanych przez
samą Masłowską. Był intonacją współczesnego młodego
pokolenia, które ma tendencję do zmiękczania, jakby to
pokolenie nigdy nie wyrosło z przedszkola. Nawet głos
zapraszający do wspólnej podróży w Polskim Busie nie
wymawiał poprawnie „ś” i „ć”. W tej intonacji te teksty
brzmiały jak poezja, uwypuklając paradoksy dzisiejszych
problemów naszego społeczeństwa. Zagrałam „jeden do
jednego”, a niektórzy myśleli, że mam problem z dykcją.
Dla mnie za każdym razem praca nad rolą jest takim budowaniem człowieka od nowa. Inaczej się poruszam, inaczej myślę, inaczej pachnę, inaczej czuję powietrze i robię
to absolutnie intuicyjnie, i czasami ten człowiek jest tak
prawdziwy, że aż mało sceniczny, niektórzy czują się zniesmaczeni. Nagroda utwierdza mnie w przekonaniu, że
jednak ktoś docenia te moje poszukiwania, że je rozumie.
Intuicja intuicją, ale praca nad każdą z ról jest
bardzo ciężka, jak długo wcielasz się w postać?
Za każdym razem, kiedy zaczynam pracę na rolą, wychodzę z poziomu kompletnego zera, nic nie potrafię, nie mam
żadnego doświadczenia aktorskiego, nie wiem nic. Zdarza
się, że czasami od razu załapuję. Tak było w przypadku
Tyrezjasza w „Antygonie”, gdzie już przy pierwszym czytaniu wiedziałam, w którą stronę mam iść. Ale w „Dogville” do trzeciej generalnej nie wiedziałam kogo gram.
Czemu czasami tak trudno wczuć się w rolę?
Nie wiem, może to jest tak jak z porodami. Niektóre są ciężkie, inne mniej. Za każdym razem rodzimy nową postać.
Skoro o spektaklach mowa, to zapytam o ostatnie
przedstawienie – „Szewców” w reżyserii Jerzego Stuhra.
Jak się z nim pracowało?
Jerzy Stuhr jest cudownym człowiekiem, rozkochuje w sobie ludzi, wszyscy go bardzo cenią i darzą wielkim szacunkiem. Przyjechał do nas jako profesor i większość go tak
tytułowała, stworzyła się więc relacja uczniowie – nauczyciel, co od razu nadało ton pracy. Dla mnie to spotkanie
było ogromnym wyzwaniem, bo ja potrzebuję dużo własnej przestrzeni, zaufania od reżysera. Lubię proponować.
Jerzy Stuhr narzuca swoją wizję, narzuca też tony, które
są jemu bliskie. Do tego ma tyle czaru, ciepła i wdzięku, że
trudno mu się przeciwstawić. Czułam się jak na studiach.
Dopiero jak wyjechał mogłam się trochę rozkokosić w tej
mojej roli, chociaż bardzo czuję te jego ramy.
Czyli wolisz jeśli reżyser daje większą swobodę?
Jest mi ciężko pracować inaczej. Bardzo często jest to okupione
sporami, kłótniami, konfliktami, ale to są konflikty twórcze.

Która z ról była okupiona najcięższą pracą?
Zdecydowanie Grace z „Dogville”.
Przeczytałam gdzieś, że przylgnęła do Ciebie opinia
kobiety tajemniczej, wycofanej, kobiety wampa.
Wampa? To dziwne, że ktoś tak mnie postrzega, ale ciężko
mi się do tego ustosunkować, na pewno nie widzę siebie
jako wampa, a moje wycofanie to po prostu natura kota.
Jestem kotem i chadzam własnymi ścieżkami. Tajemnicza? Kiedyś Janusz Gajos, który reżyserował mój dyplom,
napisał żebym pielęgnowała w sobie tajemnicę, bo to mój
największy skarb. „Tajemnica, którą emanujesz, to jest to,
na czym opiera się Twoja charyzma, może kiedyś to zrozumiesz” – powiedział. Chyba pomału zaczynam rozumieć.
Spotkałaś się potem jeszcze zawodowo z Januszem
Gajosem?
Nie. Ciekawe, że nie spotkaliśmy się od tamtej pory.
Kiedy czujesz się tak naprawdę spełniona?
Kiedy czuję, że to co robię uszczęśliwia też innych.
Czy poprzez sztuki można czuć się bardziej spełnionym?
Tak, na pewno tak jest. Ja jako widz w teatrze, albo w kinie czasami płaczę tylko dlatego, że coś jest doskonałe.
Czasem moje łzy są irracjonalne, nie zdarza mi się płakać,
kiedy spotyka mnie krzywda albo nieszczęście, ale ryczę,
kiedy widzę jak ktoś dotyka absolutu. Niektórzy płaczą po
„Kobro” i też nie potrafią tego wytłumaczyć. Bo te łzy nie
są ckliwe. Są oczyszczające.
Czy rola w serialu „Klub szalonych dziewic” to był ten
moment, kiedy Twoja kariera nabrała rozpędu?
Wszystkim się wydaje, że kariera to sukces komercyjny.
A mnie się wydaje, że kariera i sukces są wtedy, kiedy ta nasza sława rezonuje z naszymi potrzebami, naszym poczuciem
spełnienia, kiedy się rozwijamy i jesteśmy w tym szczęśliwi.
W moim przypadku to było zakończenie kariery komercyjnej.
Dlaczego? Co się wydarzyło?
Ta otoczka medialna, która wiąże się z takimi projektami,
pokazała mi, że to nie jest moja droga, nie mój świat, nie
ten kierunek, w którym chciałabym podążać. Na pewno
nie w tamtym momencie. Wtedy bardzo się wycofałam
i zaczęłam etap teatralny.
Później widywałam Cię w mniejszych serialowych rolach.
No tak. Nie da się utrzymać tylko i wyłącznie z teatru,
zwłaszcza miejskiego teatru łódzkiego.
Wierzysz w romantyczną miłość.
W ogóle nie lubię romantyzmu, nie jestem romantyczna, może
dlatego, że jestem umysłem ścisłym, tak to sobie tłumaczę.
Aktora umysł ścisły?
Właśnie ostatnio trochę o tym myślałam. Że jak to możliwe, że
uprawiam zawód oparty na literaturze, a przecież przedmioty humanistyczne należały do tych, których nie znosiłam. Dla
mnie poezją była matematyka. Chociaż dzisiaj poza niezwykłą
zręcznością liczenia rachunków mało mam z nią wspólnego.
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Widzę, że cały czas poszukujesz swojej drogi.
Znajduję, odchodzę od niej, znowu znajduję, akurat teraz jestem
na etapie, na którym podważam wszystko, co do tej pory odkryłam, nazwałam, oswoiłam. Staram się znaleźć nowe sensy, stąd
pewnie ta medycyna chińska, którą zaczęłam studiować.

posiadać, to zaraz to niszczy. Dla mnie kwiaty są takim symbolem hipokryzji związanej z mężczyznami, którzy obdarowują swe kobiety, aby naprawić swoje błędy, ale ta chęć ich
jest najczęściej tak nietrwała i ulotna jak te kwiaty. Wolę, żeby
rosły na polanie niż więdły w domu w wazonie.

Jak skończysz studia porzucisz aktorstwo?
Wszystko jest możliwe.

Prowadzisz dom otwarty.
Tak, ale trochę inaczej niż w Łodzi, gdzie miałam dużo
większą przestrzeń i bardzo dużo się w niej działo, od zajęć jogi, koncertów, po imprezy per formatywne i wegańskie obiady. To był piękny czas.

Czyli mam przez to rozumieć, że nie daje już ono tyle
radości co kiedyś?
Nawet nie chodzi o radość. Każdy człowiek w pewnym
wieku zaczyna myśleć o tym, gdzie jest, po co jest, jaki jest
jego cel, jaką ma historię do opowiedzenia. Ja nie mam
swoich dzieci. Ktoś kiedyś powiedział, że dzieci są po to,
byśmy przekazali im miłość powierzoną nam przez rodziców. Jeśli nie zostaniemy rodzicami miłość trzeba oddać
innym. Pomagając. Ja po ukończeniu rocznego kursu On
Zon Su czyli refleksologii według Starożytnej Medycyny
Chińskiej zaczęłam masować ludziom stopy. I to masowanie przynosi dużo dobra innym, ale także i mnie samej.
A myślałaś o własnych dzieciach?
Oczywiście, ale one się nie pojawiły. Gdzieś tam wierzę, że
dzieci same nas wybierają, jeśli nie przychodzą, to z jakiegoś powodu. Bardzo możliwe, że pojawi się w moim życiu
taki etap, że będzie to dziecko, ale nie teraz.
Jesteś minimalistką?
Jestem. Uwielbiam minimalizm. Kiedy jest nam ze sobą dobrze, to odkrywamy, że mało więcej potrzeba nam do życia.
Proste jedzenie, powietrze, woda, przyroda. Żyję skromnie,
ale lubię otaczać się tym co piękne, co ma w sobie ład i harmonię. Mam ogromny szacunek do jedzenia i otaczających mnie
przedmiotów, nawet jeśli nie mają zbyt dużej wartości. Nie
znoszę graciarni, niepotrzebnych ubrań, bibelotów, zagracających mebli i tandety. Kiedy się przeprowadzam, zawsze
maluję ściany, nawet jeśli są w dobrym stanie, przeważnie na
biało, wyrzucam niepasujące meble, wszystko musi znaleźć
swoje miejsce. Kiedy na czas prób przeprowadzam się do pokoju teatralnego, zaczynam od wynoszenia niepotrzebnych
szafek. Jest jeden pokój w teatrze, który oswoiłam i nie muszę
już przemeblowywać go za każdym razem, kiedy przyjeżdżam. Panie sprzątające zawiesiły broń i zaakceptowały, że
ten układ jest już na stałe. Bardzo im za to dziękuję.
Nadal żyjesz skromnie.
Nauczyłam się żyć skromnie, to mi zostało z czasów łódzkich.
Wszystko, co zarabiam, zarabiam z myślą o konkretnych rzeczach, studiach, warsztatach, wyjazdach, naprawie auta, remoncie mieszkania, jeśli czasem pojawia się jakaś nadwyżka,
wspieram innych w ich działaniach albo kupuję sobie ciuch.
Czyli samochód już nie rozleniwia, jak kiedyś mówiłaś?
Nie. Stał się po prostu koniecznością. Uzależniłam się od niego.
Podobno nie lubisz dostawać kwiatów. Dlaczego,
przecież są takie piękne?
To prawda, są piękne. Człowiek ma taką tendencję, że jak
widzi coś pięknego, to od razu chce to posiadać, a jak chce to
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Weganka z wyboru, czy konieczności podyktowanych
zdrowiem?
Bardziej uwarunkowań ideologicznych. Teraz już nie jestem weganką, ale długo trzymałam się tej teorii, że jeśli
nie musimy jeść mięsa, to powinniśmy być weganami. Teraz dopuszczam jedzenie mięsa, zwłaszcza, że weganizm
stał się strasznym snobizmem.
Pierwszą rolą, po której powiedziałaś, ten zawód
jest dla mnie była postać… Pamiętasz jaka?
Nie, absolutnie.
Prosiaczka w Kubusiu Puchatku.
(Śmiech). Tak. Cudowna rola. To był egzamin u profesora Bednarza, na pierwszym roku i tak rzeczywiście to była pierwsza
rola, która mi po prostu wyszła. Nie graliśmy tam zwierząt tylko różne typy osobowości. Prosiaczek chciał, aby wszyscy byli
szczęśliwi, ale był zbyt delikatny i cichy, aby inni mogli usłyszeć jego intencje. Tam było sporo fajnych ról, m.in. Osiołek grany przez Mirka Haniszewskiego.
Jaką rolę chciałabyś jeszcze zagrać, nim zaczniesz leczyć?
Nie mam wymarzonej roli, nigdy jej nie miałam, może
bardziej mi zależy na spotkaniu z konkretnymi osobami,
chciałabym popracować z Iwanem Wyrypajewem, to takie moje marzenie teatralne.

spotkania

Realne…
Wszystko jest realne póki żyjemy.
Masz ulubionych aktorów?
Oczywiście, od nich w dużej mierze nauczyłam się aktorstwa.
Taką moją pierwszą muzą była Gabrysia Muskała, którą odkryłam na pierwszym roku studiów, później Małgosia Buczkowska, mówię tu o łódzkich aktorkach. Lubię organiczność
na scenie, aktorów którzy są nieprzewidywalni, niepoprawni.
Często bywasz w teatrze? I nie mam tu na myśli
zawodowego obowiązku.
Teatr jest dla mnie jedzeniem, jest jak dobra kolacja, którą się
delektuję. Dlatego jestem zła, gdy coś jest źle zagrane, ale gdy
aktorzy są świetni, zachowuję się jak egzaltowana gimnazjalistka dziękując im.
Najmilsze wspomnienia związane z Łodzią.
Mogłabym wymieniać w nieskończoność. Miło wspominam
gotowanie u mnie na Tuwima, kiedy schodziło się mnóstwo
znajomych. Miałam zawsze do dyspozycji warzywa z ogrodu
rodziców, trochę kaszy jaglanej, sól, pieprz i jakieś przyprawy hinduskie. Czarowałam te dobroci i wychodziło z nich
naprawdę przyzwoite jedzenie. Bardzo nas to bawiło, mówiliśmy, że łódzkim artystom nie wypada jadać za więcej niż
3 złote. Uśmiecham się, kiedy przypominają mi się działania
z Piotrkiem Pasiewiczem, szalonym artystą łódzkim. Bardzo
je lubiłam. Ostatnio improwizowaliśmy podczas wernisażu
Piotra w Galerii Ethos w Warszawie. Piotr malował białą
farbą na białym papierze, a ja ubrana na czarno potem się
w tym tarzałam. Oczywiście miało to bardzo głębokie, artystyczne uzasadnienie. Wszystko fajnie wyszło, poza tym, że
Piotrek nie uprzedził mnie, że używa farby akrylowej, którą
później zmywałam z moich włosów całą noc. Pamiętam też
jeden z performensów z chłopakami z „Czasu Na Nic”, kiedy
w łódzkiej OFFicynie improwizowaliśmy przez 24h, dzisiaj
Paweł Grala, pomysłodawca tego szaleństwa tworzy z grupą
mega pozytywnych zapaleńców KIPISZ, czyli akcję, w której
każdy kto tworzy, szuka, performuje może zaprezentować
się na scenie. Myślę, że tacy ludzie i tego typu inicjatywy
tworzą wyjątkowość Łodzi.
Łodzianka, warszawianka….
Podlasianka. Jest taka piosenka białostockiego rapera Lukasyno „Mój świat”, którą zawsze puszczam, kiedy jadę do
rodziców. Jej refren brzmi:
Ej bracie, chodź pokaże ci mój świat
Gdzie niewiele zmienia się od lat
Wszyscy biegną gdzieś, a tu wolno płynie czas
Na ulicy wieje chłodny wiatr
Ej siostro ma, chodź pokaże ci mój świat
Gdzie nie świeci w oczy monet blask
Wschodni kres w żyłach, ognista krew
Tu osiągam swój wewnętrzny ład
Dziadek powtarzał: „Zawsze pamiętaj skąd jesteś i gdzie
są twoje korzenie”. Jego słowa zapamiętałam na całe życie
i tu właśnie „osiągam swój wewnętrzny ład”. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Agnieszka Cytacka
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Nie jestem idealistą
O najważniejszych rolach, które zagrał i reżyserach, z którymi
współpracował, o Letniej Scenie Monopolis i finansowaniu przez biznes
kultury rozmawiamy z Andrzejem Sewerynem, aktorem, reżyserem
i dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie.
LIFE IN. Łódzkie: Wiem, że jest Pan kibicem piłkarskim
a rozmawiamy w czasie, gdy trwa mundial, nie mogę
więc nie zapytać, czy oglądał Pan mecze polskiej
reprezentacji i jakie ma Pan wrażenia?
Andrzej Seweryn: Tak, jak spokojnie przygotowywałem
się do kibicowania mojej ukochanej drużynie, tak też
spokojnie reagowałem na porażkę polskiego zespołu. Nie
należę bowiem do tych, którzy oszaleli, kiedy Polska wygrała eliminacje i znalazła się na Mundialu, ani do tych,
którzy teraz wariują z powodu takich, a nie innych rezultatów. Mundial okazał się dla naszych piłkarzy bezlitosny
i pokazał, ile warta jest dziś nasza drużyna. Trzeba na to
spojrzeć z pokorą i zabrać się do pracy.
A kto zostanie mistrzem świata?
Bardzo chciałbym, by wygrał ktoś, kto gra w piłkę, do której nie
jesteśmy przyzwyczajeni – otwartą, szybką, radosną. Taką, która nie męczy i nie polega na siłowych rozwiązaniach.
Taką piłkę gra kilka drużyn…
No właśnie… Może to będzie Kolumbia, może Urugwaj, ale
gdybym miał strzelać, to postawiłbym na Brazylię.
Który teatr Pan woli – ten tradycyjny, ze sceną zasłoniętą
kurtyną, rzędami foteli, ciszą, którą przerywają dialogi
aktorów czy ten, który wychodzi na ulicę albo – jak
w przypadku Letniej Sceny Monopolis – do parku?
Wolę taki teatr, w którym dochodzi do autentycznego dialogu
między publicznością a aktorem. A taki teatr może mieć miejsce i w teatrze z kurtyną i na scenie w parku albo na ulicy. W Teatrze Polskim gramy teraz przedstawienie „Król” Szczepana
Twardocha w reżyserii Moniki Strzępki i proszę mi wierzyć,
że kontakt jaki mamy z publicznością a ona z nami, to coś wyjątkowego. Mogą nam tego pozazdrościć wszystkie teatry – te
z kurtyną i te grające na otwartej przestrzeni.
Przed którymi widzami lepiej się gra?
Przed tymi, z którymi ma się kontakt. Przedstawienie
„Szekspir forever”, które grałem na scenie w łódzkim parku, to – moim zdaniem – przykład takiego teatru, o którym
marzy każdy aktor. I nie chodzi o to, czy dobrze grałem, czy
źle, tylko właśnie o kontakt i dialog z widzami.
Drugi rok współpracuje Pan z firmą Virako i prezesem
Krzysztofem Witkowskim, organizatorem i mecenasem
Letniej Sceny Monopolis. Czy polscy przedsiębiorcy
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lubią teatr, chętnie finansują projekty teatralne, czy to
wciąż wyjątki?
Pod tym względem prezes Witkowski jest pionierem, tak
najdelikatniej ująłbym ten temat. Nie ma, a przynajmniej
ja nie znam, drugiego takiego przypadku letniej sceny teatralnej, sfinansowanej z prywatnych pieniędzy. Na dodatek w przypadku prezesa Witkowskiego jest jeszcze jedna
kwestia, za którą należą mu się wyrazy uznania – on tworzy kolejny teatr w Łodzi. To rzadkość, by przedsiębiorca
zabierał się za taki projekt.
Dlaczego?
Dlatego, że w biznesie chodzi przecież o wypracowanie jak największego zysku. I jeżeli są ludzie, którzy zastanawiają się nad
finansowaniem kultury, to trzeba założyć, że zanim zainwestują swoje ciężko zarobione pieniądze, kalkulują wcześniej
opłacalność takiego kroku. I wcale nie chodzi o ewentualny
zysk, bo na kulturze trudno zarobić, lecz na przykład o budowanie wizerunku firmy, czy chociażby określony prestiż. No
i kiedy dochodzą do wniosku, że to się nijak nie opłaca, to zarzucają projekt. Ale dzięki Bogu są też tacy, którzy uważają, że
warto inwestować w kulturę i jej rozwój, nawet wówczas gdy
zainwestowanych pieniędzy nie można odzyskać. I do takich
właśnie osób należy prezes Witkowski, który w moim odczuciu o kulturze myśli w sposób bardzo obywatelski.
Kieruje Pan Teatrem Polskim, gra na scenie, dostaje
kolejne role filmowe – mimo skończonych 70 lat, nie
myśli Pan o emeryturze. Aktorstwo nie męczy?
Zdarza się, że czasami męczy, ale jednocześnie, a może
bardziej dodaje skrzydeł, młodości, siły.
Co wpłynęło na to, że został Pan aktorem?
Wie Pan, gdy człowiek jest młody, to chce poprawić świat
i uczynić ludzi lepszymi. Ja tak właśnie chciałem i uznałem, że najlepszym do tego miejscem będzie teatr.
I udaje się to Panu?
Cały czas w to wierzę. Ja jestem od Kuronia, więc myślenie
o społeczeństwie nie jest mi obce, aczkolwiek nie jestem
jakimś absolutnym idealistą. Powiem więcej – bardzo często stąpam twardo po ziemi. Muszę, bo przecież wymaga
tego bycie dyrektorem teatru.
Aktywność zawodowa u Pana idzie ramię w ramię z aktywnością życiową. W 1968 roku przesiedział Pan kilka

Foto: archiwum Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
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miesięcy bez wyroku za produkcję i kolportaż ulotek przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Stan wojenny w 1981 roku zastał Pana we
Francji i zmusił do emigracji z Polski. Wiele lat poza krajem
ale poradził Pan sobie tam z doskonałym skutkiem. Do
Polski wrócił Pan w 2010 roku i też świetnie sobie radzi. Do
tego pięć żon, troje dzieci, troje wnucząt. Kilka życiorysów
w jednym… Skąd Pan czerpie ten swój power?
To proste – kocham życie, kocham moją żonę, kocham to
co robię. Jestem otoczony wspaniałymi ludźmi, tak w życiu
prywatnym, jak i zawodowym. Zespół moich współpracowników w Teatrze Polskim, to wspaniała grupa, z którą doskonale się rozumiem. Do tego mam cudowne dzieci i wnuczki –
to wszystko składa się na to, że ta energia wciąż we mnie jest.

Ale z ocenianiem tego, czy jest najważniejsza mam problem. To, to chyba tylko Bóg wie.

Zostańmy jeszcze chwilę przy kobietach. Można?
Pewnie nie odpowiem, ale proszę pytać.
Pięć żon może świadczyć o tym, że albo szybko się
Pan zakochuje, albo szuka kobiecego ideału?
Znalazłem.

Aktor czy reżyser? W jakiej roli czuje się Pan lepiej?
Nie mam jednej zdecydowanej odpowiedzi na to pytanie.
Zależy nad czym pracuję, co to za tekst, jaka rola, teatr,
język… Jestem aktorem i reżyserem. Czasami grana rola
sprawia mi ogromną radość, a czasami reżyserowanie
daje większą satysfakcję.

Setki ról filmowych i teatralnych. Za wiele z nich był
Pan nagrodzony. Którą uznaje Pan za najważniejszą?
Na każdym etapie życia coś było najważniejsze. Dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nie ma najważniejszej
roli. Wszystkie zrealizowane filmy były dla mnie piekielnie
ważne – rola sędziego w „Panu Tadeuszu”, rola w „Dyrygencie”, za którą dostałem nagrodę, rola Prymasa Wyszyńskiego albo rola w filmie „Amok”, obie nagrodzone. Mógłbym tak
wymieniać i wymieniać, ale nie wskażę tej jednej jedynej,
najważniejszej. Nie ma takiej.

Jako aktor grał Pan u wielu reżyserów. Który, a może było
ich kilku, nauczył Pana najwięcej, spowodował, że stał się
Pan aktorem wyjątkowym?
Na pewno kimś ważnym był dla mnie Andrzej Wajda, ale
razem z nim w jednym szeregu muszę wymienić innych,
choćby Jacques Lassalle czy Andrzej Żuławski. Ale są też
inni ważni dla mnie – Janusz Warmiński, Jan Świderski,
Jacek Woszczerowicz, Antoine Vitez, Claude Regy i wielu
innych. Na nasze życie wpływ wywiera wiele osób, na
moje również.

A rola Zdzisława Beksińskiego w filmie „Ostatnia rodzina” Jana Matuszyńskiego? Wielu uważa, że to właśnie
jest najlepsza i najważniejsza Pańska rola filmowa?
Zgadza się Pan z tym?
Na pewno była to rola ważna. To rezultat wielu lat mojej
pracy w teatrze i w kinie, i tak o tej roli mogę powiedzieć.

A jest jakaś rola, której nie potrafiłby Pan zagrać?
Nie wiem… Musiałbym dostać taką rolę i ewentualnie
wtedy mogłoby się okazać, że z różnych względów nie
umiem, a może nie chcę jej zagrać. l

No i ci, którzy Pana oceniają.
Tak, oni też.
Zagrał Pan w najbardziej łódzkim filmie, jaki powstał
– w „Ziemi Obiecanej”. Rola Maksa Bauma, to ważny
element Pańskiego życia artystycznego czy po prostu
jedna z wielu ról?
Dzięki tej roli poznało mnie tysiące ludzi. Dziś uznaje
się, że ten film Andrzeja Wajdy jest najlepszym polskim
filmem, a na pewno jednym z najlepszych. To siłą rzeczy
była bardzo ważna rola.

Rozmawiał Robert Sakowski

Foto: archiwum Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Wolę taki teatr,
w którym dochodzi do
autentycznego dialogu
między publicznością
a aktorem.

Letnia Scena Monopolis
Zdjęcia: Ukryte w kadrze

Cykl plenerowych darmowych spektakli, na które do Parku
Źródliska zaprasza firma Virako, cieszy się niezwykłą popularnością. Za nami dwa wyjątkowe przedstawienia – monodram Teatru Polskiego „Szekspir Forever!” w znakomitym wykonaniu Andrzeja Seweryna oraz „Cudowna terapia” Teatru
Fundacji Kamila Maćkowiaka. Cykl zamknie stołeczny Teatr
Kamienica pod dyrekcją Emiliana Kamińskiego.
Organizacja Letniej Sceny Monopolis wpisuje się
w filozofię działania Virako – tworzenia unikalnych,
wielofunkcyjnych przestrzeni miejskich, otwartych dla łodzian. – Nasze inwestycje kreują zarówno
tkankę miejską, jak i społeczną, dlatego działalność
kulturalna jest bardzo mocno wpisana w funkcjonowanie Virako – mówi Krzysztof Witkowski, prezes
zarządu Virako. – To człowiek jest odbiorcą naszej

pracy, to on musi poczuć i zrozumieć nową przestrzeń. Monopolis jest w tym przypadku projektem
bardzo szczególnym, z którym mieszkańcy czują się
związani emocjonalnie ze względu na jego historię,
a z drugiej strony – z którym wiążą duże nadzieje na
przyszłość. Dlatego drugi rok z rządu zaprosiliśmy
wszystkich do celebrowania wakacyjnych miesięcy
wraz z Letnią Scenę Monopolis.
Monopolis to jeden z największych projektów rewitalizacyjnych, które są obecnie prowadzone w Europie Środkowo-Wschodniej. Na terenie dawnych zakładów Monopolu Wódczanego powstanie przestrzeń łącząca biznes,
kulturę, gastronomię i rekreację. Oprócz najwyższej klasy nowoczesnych biur i sali widowiskowej powstaną tam
lokale gastronomiczne, basen, klub dla dzieci, galeria
sztuki, muzeum oraz teatr. l

Niczego nie żałuję
Jego życie, to gotowy scenariusz na film pełnometrażowy,
życiorysem można by obdzielić kilka osób! Jeszcze niedawno
milioner, dziś bankrut. Po prostu artysta – Michał Wiśniewski.
LIFE IN. Łódzkie: Czy jest jakaś rzecz, zdarzenie
w Twoim życiu, którego żałujesz tak bardzo, że
chciałbyś cofnąć czas?
Michał Wiśniewski: Je ne regrette rien – jak mówią Francuzi.
Naprawdę?
Czy żałuję, że zabrałem wszystkich boeingiem na koło
podbiegunowe? Nie. Czy żałuję, że kupiłem sobie samolot?
Nie. Czy żałuję, że ogłosiłem upadłość? Nie. Absolutnie niczego nie żałuję. Czasu nie da się cofnąć, więc nawet gdybym bardzo chciał jest to nierealne, choć pewnie byłoby
parę rzeczy do naprawy.
W moim życiu było mnóstwo fantastycznych osób, ale też
wielu oszustów, którzy mnie oszukiwali i okradali. Ale
przecież jeżeli jesteś świadomym człowiekiem, to cokolwiek zrobisz, pretensje możesz mieć tylko do siebie.
Co spowodowało, że zacząłeś śpiewać?
Teatr Muzyczny w Łodzi (śmiech). Kiedyś pojechałem na
urlop do Singapuru i tam trafi łem pierwszy raz do klubu
karaoke. Gdy zobaczyłem śpiewających ludzi, przyszedł
mi do głowy pomysł, żeby coś takiego zrobić w Polsce.
Jak pisał Goethe: gdzie słyszysz śpiew tam siądź, tam ludzie dobre serca mają. Wybraliśmy kawiarnię Teatru Muzycznego w Łodzi i tam zrobiliśmy pierwszy klub karaoke
w Polsce. Zachęcaliśmy do śpiewania trochę zdziwionych
widzów w przerwach przedstawień. Później przenieśliśmy się do klubu Wall Street w Łodzi na pl. Komuny Paryskiej i to był strzał w dziesiątkę. Ludzie przychodzili
codziennie. Zdarzało mi się tam śpiewać…
Od karaoke do zespołu?
Jacka Łągwę poznałem mniej więcej w tym samym czasie. Akurat pisał musical do poezji Francoisa Villona dla
Teatru Adekwatnego w Warszawie. Nie było wielkiego budżetu, było biednie i postanowiliśmy, że sami zrobimy to
nagranie musicalu. Jacek zaproponował bym zaśpiewał.
Stwierdził, że Villon to był właśnie taki hulaj dusza i że
ja się w tym doskonale odnajdę. Zaśpiewałem, nagraliśmy
też kasetę, którą później sprzedawaliśmy w Wall Street.
Szło słabo, ale pomyśleliśmy, że może warto byłoby coś
więcej zrobić wspólnie. Tak się zaczęła nasza przygoda. Chcieliśmy grać muzykę popularną, balansującą na
granicy musicalu, którego jestem wielkim miłośnikiem.
Zarówno „Prawo” do wiersza Marii Pawlikowskiej Jasno-

rzewskiej, które 18 tygodni królowało na muzycznej Jedynce czy „Jeanny” Falco są to rzeczy bardzo aktorskie. To
wyznaczyło nam tak naprawdę drogę.
Zespół wciąż gromadzi tłumy na koncertach, ma kolejne
pokolenia fanów, a jednak branża muzyczna czy niektóre
media wciąż sobie z Was pokpiwają. Jak na to reagujesz?
Nie boli, że po tylu latach musisz wciąż coś udowadniać?
To będzie zawsze boleć, ale jak ta pszczółka w windzie, ja
mam to głęboko gdzieś. Mam pierwsze, drugie i dziewiąte
miejsce na liście sprzedaży wszechczasów w Polsce. Komu
więc mam coś udowadniać?
Dopóki byliśmy zespołem z Łodzi, który absolutnie nic nie
znaczył, to nikogo nie kłuliśmy w oczy. Wtedy grali nas
wszyscy. Sukces przyniósł ze sobą zawiść, a fi nał jest zawsze taki sam, jak w przypadku Kory – kolejna artystka,
która musiała umrzeć, żeby ludzie nagle zauważyli kim
była. Dawno już mi przeszła potrzeba walki z wiatrakami. Myślę, że bardzo wiele jest prawdy w powiedzeniu, że
będę żył dopóki będzie o mnie pamiętał ostatni słuchacz.
A to trochę jeszcze potrwa.
Czujesz się gwiazdą, idolem?
Gwiazdy są na niebie. Nigdy nawet za najlepszych czasów
tak się nie czułem. Ludzie przykleili mi łatkę osoby kontrowersyjnej, choć nic takiego nie zrobiłem.
A może to, co robiłeś, na nasz kraj wystarczy?
Z sukcesów cieszyłem się jak każdy chłopak z domu dziecka, który nagle dostaje samochód z prospektu, a wcześniej
marzył tylko o tym, żeby mieć ten prospekt. Nigdy się nie
wywyższałem. Wydaje mi się, że żyłem uczciwie. Bywało,
że czasem zagalopowałem się, ale zawsze byłem sobą. Czasami mniej czasu poświęcałem innym, ale tylko dlatego,
że ciężko pracowałem. Nic nie ukradłem, na wszystko sam
uczciwie zarobiłem. Co mogę powiedzieć więcej? Odsyłam
do utworu własnego autorstwa: „A niech gadają”.
Który moment w karierze uważasz za najlepszy, a który
za najtrudniejszy?
Ciężko powiedzieć. Kariera nigdy nie miała dla mnie
większego znaczenia. To był efekt ciężkiej pracy. Trudno
mieć pretensje do człowieka, że wygrał w totolotka. Ale
żeby w niego wygrać trzeba grać. Największym moim
życiowym sukcesem są moje dzieci. Nie mam większego.
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A zawodowo? Czy sukcesem było zagranie dla stu tysięcy
osób? Może tak, choć wolę sale na dwieście osób. Lubię być
bliżej ludzi, móc z nimi pogadać.
Wspomniałeś, że nie kreowałeś się, a kolor włosów,
piercing, tatuaże nie są czyś takim?
Nawet w 1996 roku kiedy zaczynałem karierę muzyczną, to nie było nic wyjątkowego. Nie Michał Wiśniewski
miał pierwszy czerwone włosy tylko Kasia Nosowska.
Swój wielki sukces – piosenkę „A wszystko to, bo Ciebie
kocham” śpiewałem w czarnych włosach. Czerwony kolor
stał się moim znakiem firmowym, choć niedługo mogę
śmiesznie wyglądać w takich włosach (śmiech). Ludzi
ocenia się po opakowaniu – jak wyglądają, co powiedzą,
jak się zachowają. Na tej podstawie przypina im się łatkę
prowokatora czy kogoś kontrowersyjnego. Oczywiście, że
jest też w tym wszystkim co robię dużo ekstrawagancji.
Ale cały czas byłem i jestem sobą.
Czym jest dla ciebie przyjaźń?
Jest na pewno więcej warta od miłości. Zawsze podkreślam, że to, czy kogoś kochamy, a ktoś kocha nas, okazuje
się pod koniec życia. Ktoś, kto kocha musi cię na końcu życia trzymać za rękę.
Przyjaźń jest dla mnie ważniejsza, bo jest na dobre i na
złe. Przyjaźń trzeba pielęgnować. Ale jeżeli przetrwa, to
masz naprawdę kogoś, kto pójdzie za Tobą w ogień. Tych
naprawdę prawdziwych przyjaciół jest zawsze niewielu
i poznaje się ich w biedzie, a ja już byłem w niej i wiem na
kogo mogę liczyć. I to jest piękne.

Ludzi ocenia się po opakowa
niu – jak wyglądają, co powiedzą,
jak się zachowają. Na tej podstawie
przypina im się łatkę prowokatora
czy kogoś kontrowersyjnego.
A miłość?
To jest tak jak w tym powiedzeniu że „Jeżeli kogoś kochasz
puść go wolno, jeżeli wróci jest Twój, a jeżeli nie wróci nigdy nie był Twój”. Miłość jest bezgraniczna, trwa od A do
Z, a nie od A do B. Dlatego tak naprawdę czy była prawdziwa przekonamy się na sam koniec. Ciekawe czy będzie to
rozczarowanie, czy miła niespodzianka...
Nie kryjesz swojego życia prywatnego jak wielu
artystów, przynajmniej takie można odnieść wrażenie…
Oddzielam swoje życie prywatne od tego, co robię zawodowo, tylko że w dzisiejszych czasach nie mam nad tym kontroli. Można oczywiście próbować walczyć z wiatrakami,
ale czasy Don Kichota dawno minęły. Nawet moje dzieci są
tego świadome. One wiedzą o mnie wszystko. Nie jestem
ich w stanie niczym zaskoczyć. Ale nigdy nie wystawiam
ich na pośmiewisko. Mają takiego tatę, który zachowuje się
inaczej niż wielu innych, ale one wiedzą dlaczego tak jest.
Oczywiście są pewne rzeczy, które się upubliczniły
bez mojego udziału. To nie ja poszedłem do telewizji
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i powiedziałem: proszę pokazać jak wyciągam swoją
mamę z alkoholu. Ja takich rzeczy nie robiłem i nie mogę
pozwolić, żeby ktoś wymyślał na mój temat kłamstwa.
Niestety coraz częściej tak jest. Codziennie dostaję informacje na swój temat i ogromnie się dziwię, że ktoś mógł
coś takiego wymyślić. Ale nie walczę z tym za każdym razem, bo nie wychodziłbym z sądu.
Jaki jest Michał Wiśniewski, uparty w dążeniu do celu,
idący na ugodę?
Jestem ugodowy. Tak naprawdę to trzeba mi wbić nóż
w plecy, żebym zakończył jakąś znajomość definitywnie.
Zdarzyło się tak?
Tak, oczywiście i jak to w życiu bywa, najczęściej robią to
najbliżsi.
Nie stałeś się przez to ostrożniejszy?
Tak i nie. Generalnie zawsze wydaje mi się, że każdy jest
dobrym człowiekiem i nosi w sobie dobro. Wychodzę z takiego założenia, że jeżeli raz się zawiodłem, to nie znaczy,
że nie powinienem już nikomu ufać. To nieuczciwe, żeby
przez jednego człowieka iść przez życie omijając ludzi, którzy wcale sobie na to nie zasłużyli, żeby im nie podać ręki.
Kobiety w Twoim życiu to...?
Bardzo ważny element.
Dobry czy zły?
Nie zawsze dobry. W moim przypadku kobieta jest partnerem. Ciężko żyć samemu. Nie ma niczego gorszego niż
cicha samotność. Taka moda panuje dziś, że fajnie być
singlem. Nie. Zawsze jest tak, że chcesz koło kogoś się obudzić, a wieczorem koło kogoś zasnąć. By ktoś mógł podać
Ci herbatę i tabletkę jak będziesz miał gorączkę. Żebyśmy
mogli na sobie polegać. My po prostu nie doceniamy takich związków, takiej miłości. Żyjemy w czasach, że jak
się coś popsuje to wyrzucamy i kupujemy nowe, zamiast
naprawiać to, co już mamy.
Twoja najlepsza cecha?
No nie wypada mi…
A najgorsza?
Łatwowierność.
Kariera artystyczna pełna jest różnych pokus,
nałogów, niebezpiecznych zakrętów czy pułapek.
Udało Ci się ich uniknąć?
Nie, jestem alkoholikiem. Po prostu uwielbiam pić wódkę,
od czterech lat nie piję, bo się zaszywam. Piłem codziennie z wyjątkiem tych dni, kiedy następnego miałem prowadzić samolot. Niewiele tych dni było…
Ominęły mnie narkotyki, ale tylko dlatego, że mnie nie
kręciły. No i wbrew temu co się mówi o mnie, nigdy nie
byłem hazardzistą, bo też mnie to nie kręci.
Skąd się wzięła Twoja pasja do lotnictwa, samolotów?
Szukałem jakiejś odskoczni, anonimowości. Licencję pilota
zrobiłem w 2003 roku, kiedy byłem u szczytu popularności.
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Zdjęcia: archiwum prywatne Michała Wiśniewskiego

Bardzo mi się podobało, że tam w górze nie wołano na
mnie Michał Wiśniewski, czy ten czerwony, tylko sierra papa kilo… To mi sprawiało wielką przyjemność, że
byłem na równi ze wszystkimi. Podoba mi się, że prawo
lotnicze jest krwią pisane, że jest porządek. Że ten przepis jest dlatego, bo ktoś zginął, gdy robił inaczej. Latanie
uczy pokory. Fantastyczni, odważni i supersympatyczni ludzie, którzy w przeciwieństwie do branży muzycznej, zawsze się wspierają.

płyta, na której znajduje się „Jaki pan taki kram”. Moi znajomi, którzy znają ją od dawna dziwią się, że dopiero teraz
wypłynęła. Utwór został napisany w 2007 roku, wydany
w 2012. Dzisiaj wszyscy zastanawiają się na kogo to jest, czy
na PiS czy na PO, jakby to miało jakieś znaczenie. Władza to
władza. Nie przypominam sobie, żeby jedna była lepsza od
drugiej. Możemy być oczywiście różnej opcji, czy możemy
narzekać na styl w jakim uprawiana jest polityka, ale ktoś
tym ludziom dał mandat do rządzenia, ktoś ich wybrał…

Ostatnio sporą popularnością w mediach
społecznościowych cieszy się Twój solowy utwór „Jaki
pan taki kram”, mimo że od jego premiery minęło już
trochę czasu…
Zrobiłem to wspólnie z Andrzejem Wawrzyniakiem, bo to
głównie jego teksty. Pewnie by nigdy nie ujrzały światła
dziennego, gdybym nie namówił Andrzeja, żeby je nagrać.
To jest bardzo mądry facet. Natomiast nie na tyle odważny,
żeby samemu utrwalać swoją pracę. „Trzynaście postulatów w sprawie rzeczywistości” to bardzo dobra, poetycka

Najbliższe plany artystyczne, zespołu, solowe?
Zagramy w Opolu na jubileusz 30-lecia zespołu. Ze względu
na operację kręgosłupa nagrałem trochę wcześniej materiał na kolejną poetycką płytę z Andrzejem i 27 października zapraszam do Łodzi, do klubu Scenografia na jej premierę. Oczywiście „Ich Troje” cały czas koncertuje, chodzimy
z pochodniami, flagami i włazimy na rampy śpiewając
„A wszystko to, bo Ciebie kocham” plus nowe rzeczy.
Rozmawiał Krzysztof Karbowiak

31

biznes

Audi wkracza
w nowy wymiar
O samochodach przyszłości, nowoczesnych technologiach, wysokiej jakości i prestiżu
rozmawiamy z Pawłem Maciejczykiem, kierownikiem salonu Audi Krotoski-Cichy Łódź.

Zoptymalizowana oferta, czyli jaka?
Proponujemy atrakcyjne, nowoczesne i elastyczne opcje finansowania dopasowane do oczekiwań klientów, którzy
coraz częściej podchodzą do tematu użytkowania auta bardziej kompleksowo, licząc całkowite koszty eksploatacji.
Tak powstała koncepcja Audi Perfect Lease, czyli leasingu
opartego na wysokiej wartości końcowej auta i niskiej racie
miesięcznej, która jest zdecydowanie niższa niż w przypadku
klasycznego leasingu. Klienci otrzymują także bezpłatnie pakiet serwisowy, który pozwala na zaplanowanie i rozłożenie
na miesięczne raty kosztów okresowych przeglądów. Kolejne
plusy to: prosty sposób wyliczenia raty oraz atrakcyjny sposób zakończenia umowy leasingu, czyli zwrot pojazdu firmie
leasingowej i brak konieczności angażowania się w czasochłonny i niejednokrotnie skomplikowany proces sprzedaży
samochodu na rynku wtórnym.
To propozycje skierowane głównie do firm.
Tak, ponieważ naszymi klientami są przede wszystkim przedsiębiorcy. Warto jednak zaznaczyć, że finansowanie Audi Perfect Lease jest dostępne także dla klientów prywatnych.

Zdjęcia: materiały prasowe Audi

LIFE IN. Łódzkie: Audi, marka kojarząca się z luksusem,
prestiżem i wysoką ceną, czy jednak samochód coraz
bardziej dostępny?
Paweł Maciejczyk: Audi to zdecydowanie prestiż i doskonała jakość, a w ostatnich latach również coraz większa
dostępność. Wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze
bogaci się polskie społeczeństwo. Po drugie systematycznie poszerzamy gamę naszych modeli, a to ułatwia wybór.
Trzeci trend, o którym trzeba wyraźnie wspomnieć, to
zoptymalizowanie oferty finansowania.
Audi to dopracowana marka, mająca swój niepowtarzalny styl i klientelę, która to sobie ceni. Kupujący Audi to
wymagający klienci?
Każdy klient jest wymagający, a my cenimy sobie indywidualne traktowanie każdego z kupujących. Podstawą jest zespół dobrze wykształconych fachowców, którzy wsłuchując
się w potrzeby klienta potrafią dobrać auto w taki sposób, by
odpowiadało stawianym przez niego wymaganiom. Zadowolony z obsługi klient wróci do nas po kolejne auto.
I klienci wracają.
Wracają i bardzo nas to cieszy. Mamy lojalnych klientów
przywiązanych do marki Audi i naszego salonu. Duży
w tym udział kolegów z serwisu, którzy dbają o to, by obsługa posprzedażna była realizowana na najwyższym poziomie. Klienci to doceniają.
Najpopularniejsze Audi w tym roku w salonie to…
Od dłuższego już czasu najbardziej popularnymi samochodami w naszej gamie są modele klasy SUV, czyli modele serii Q, ze zdecydowanym liderem – Audi Q5.
Systemy wspomagające kierowcę i bezpieczeństwo
jazdy są dla marki niezwykle istotne. Czym się różnią
najnowsze modele od tych na przykład sprzed 2-3 lat?
Ostatnie lata to ogromny skok technologiczny. Oprócz znanych już kilka lat temu systemów ułatwiających zmianę
pasa ruchu, czy aktywnego tempomatu pojawiło się wiele rozwiązań, które zmierzają do jazdy w pełni autonomicznej. Audi A8 jest pierwszym na świecie samochodem
produkowanym seryjnie, przystosowanym do zgodnego
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z międzynarodowymi standardami automatycznego prowadzenia. Wszystko to po to, by podróżowanie było jeszcze bardziej komfortowe i przede wszystkim bezpieczne.
Najnowszych technologii nie brakuje w nowym Audi Q8,
które właśnie trafia do sprzedaży.
Tak, to prawda. Audi Q8 to wyjątkowe auto. Łączy w sobie
wszechstronność dużego SUV-a z dynamiczną linią sportowego coupé. W chwili obecnej to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie samochodów dostępnych na rynku.
Kilkadziesiąt różnych systemów asystujących, działających
we współpracy z zestawem kamer, czujników radarowych,
ultradźwiękowych i laserowych, rozpoznaje i ocenia aktualną sytuację na drodze, podając w razie potrzeby dodatkowe
informacje kierowcy i stopniowo reagując w przypadku sytuacji krytycznych. Pneumatyczne zawieszenie łączy dynamikę
z komfortem podróżowania, a system czterech kół skrętnych
zapewnia stabilizację przy szybkiej jeździe oraz zwrotność
podczas manewrowania przy niskich prędkościach.
W rankingach na najmniejszą awaryjność Audi bije
konkurencję na głowę. Skąd takie wyniki?
Audi od lat kojarzy się z ponadprzeciętną jakością potwierdzaną m.in. w Raporcie Samochodów Używanych
DEKRA. Również w tym roku w swoich kategoriach wygrały modele A1, A3, A4, TT, a Audi A6 już po raz trzeci
z rzędu obroniło tytuł „Najlepszy ze Wszystkich Klas”. To
przede wszystkim zasługa zastosowania sprawdzonych
technologii na etapie produkcji i konsekwencji w ich udoskonalaniu. Audi od lat hołduje zasadzie, że tylko solidnie
zmontowane auto może być niezawodne.

A kiedy pojawi się w salonie Audi Aicon, określany
mianem pojazdu przyszłości?
Audi Aicon to faktycznie pojazd przyszłości ukazujący
jak w nadchodzących latach wyglądać może stylistyka
zewnętrzna i wewnętrzna samochodów naszej marki.
To projekt w pełni autonomicznej, luksusowej, czterodrzwiowej limuzyny napędzanej czterema silnikami
elektrycznymi. Pomimo wszystkich futurystycznych
rozwiązań Aicon pozostaje wierny tradycji napędu quattro. Wersja produkcyjna pierwszego elektrycznego samochodu autonomicznego bazującego na koncepcyjnym
modelu Audi Aicon ma zostać zaprezentowana w roku
2021, dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę powstania hasła „Przewaga dzięki Technice”.
Tegoroczne nowości.
Rok 2018 obfituje w nowości. Właśnie debiutuje Audi Q8. Swoje premiery będą też miały nowe modele A1 i Q3. Oferta Audi
A6 zostanie uzupełniona o wersje Avant i Allroad, a model A4
doczeka się liftingu. Pod koniec roku możemy też spodziewać
się premiery w pełni elektrycznego Audi e-tron quattro. l
Rozmawiała Beata Sakowska

Salon Audi Krotoski-Cichy Łódź
ul. Niciarniana 51/53 92-320 Łódź
tel.: 42 677 17 00
salon.audi.lodz@krotoskicichy.com
serwis.vwaudi@krotoskicichy.com
www.krotoskicichy.lodz.audi.pl

33

Foto: Natalia Zdziebczyńśka

Bezpieczny i niezawodny
jak Volkswagen
O bezpieczeństwie, nowych modelach i trendach zakupowych rozmawiamy
z Pawłem Olendrem, kierownikiem salonu Volkswagen Osobowe Krotoski-Cichy Łódź.
LIFE IN. Łódzkie: Volkswagen – samochód dla ludu,
czy jednak dla wybranych?
Paweł Olender: Faktycznie kiedyś marka kojarzona była z samochodem „dla ludu”, ale w ostatnich latach to się zmieniło.
Dziś większość modeli nawiązuje do klasy premium i śmiało
może konkurować z samochodami wyższych marek. Przykładem niech będzie nasz najnowszy Touareg, który w niczym nie
ustępuje samochodom tej klasy marek premium. W tym modelu wszystko jest idealne poczynając od użytych materiałów,
poprzez jakość wykończenia, na dynamice kończąc. Nasze auta
w ostatnich latach zyskały dużą przewagę jakościową i technologiczną nad konkurencją, ale cena nie wzrosła diametralnie
i dzięki temu dostępne są dla większego grona społeczeństwa.
Mówi się VW, a myśli się niezawodne auto. Kto kupuje VW?
Klienci wierni marce od lat, którzy nie wyobrażają sobie, by
mogli jeździć czym innym. Stanowią oni około 65‑70 procent
wszystkich naszych klientów. Przyjęło się, że Volkswagen
jest trochę droższy od konkurencji, ale w zamian oferujemy dobrą jakość, dbałość o bezpieczeństwo, bezawaryjność,
duży zakres pakietów serwisowych, przedłużoną gwarancję
i doskonalą obsługę także po wyjeździe z salonu, a na to klienci w dzisiejszych czasach bardzo zwracają uwagę.
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Zmienił się też sposób zakupu samochodów.
To prawda. Kilka lat temu większość klientów kupowała auta za gotówkę, dzisiaj 90 procent samochodów kupowanych jest we wszelkiego rodzaju finansowaniach,
jak chociażby w programie Volkswagen Business Care
skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, czy
finansowaniu EasyDrive dla klientów indywidualnych.
Te systemy sprawiają, że można jeździć autem przez 2-4
lata i po tym czasie wymienić je na nowe, to się klientom
nie tylko podoba, ale i opłaca.
Opinia jest taka, że co 4-5 lat należy wymienić samochód,
by nie narażać się na rosnące koszty eksploatacji, napraw
itp. A Volkswagen co ile lat powinien być wymieniany?
Kiedyś jak ktoś kupował samochód za gotówkę to jeździł
nim 7-9 lat, teraz ze względu na formy finansowań góra
3‑4 lata i nie ma to nic wspólnego z awaryjnością. Oczywiście jest grono klientów, którzy po zakupie swojego
wymarzonego Volkswagena zamierzają jeździć nim zdecydowanie dłużej niż 4 lata i to właśnie takich klientów
zachęcamy do korzystania z autoryzowanego serwisu VW
nawet po okresie gwarancji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić bezawaryjność na długie lata.
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Kilka miesięcy temu Volkswagen wprowadził na polski
rynek model Arteon. Czy spodobał się kierowcom?
Arteon wyznaczył nowe trendy, wprowadził markę
w świat prestiżu i mocno zaczął konkurować w segmencie
premium ze względu na: jakość materiałów, wykończenie,
spasowanie i oczywiście cenę. Spodobał się klientom.
A są jakieś szczególne różnice między najnowszymi
modelami, a tymi sprzed roku?
Oczywiście. Przodujemy w zakresie bezpieczeństwa.
Mamy wiele systemów, które podczas jazdy monitorują
zachowanie kierowcy. Gdy zasłabnie auto samo hamuje,
na autostradzie zjeżdża na pobocze, potrafi samo zaparkować z przyczepą. Mamy samochody z noktowizorami,
więc jadąc nocą lasem widzimy wszystko, co się dzieje
wokół, mamy bogate systemy antykolizyjne w mieście,
nasze samochody potrafią już rozpoznawać pasy ruchu
nie tylko malowane na biało, ale i na żółto, mamy aktywne tempomaty z ustawieniem odległości do poprzedzają-

cego samochodu. Naprawdę w zakresie bezpieczeństwo
możemy sporo zaoferować.
Czym powinniśmy się kierować podejmując decyzję
o zakupie nowego samochodu?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie, każdy z nas ma inne potrzeby i wyobrażenia, dlatego mamy doskonały zespół, który
potrafi dopasować odpowiedni model do potrzeb klienta. W naszym salonie każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy naprawdę
szeroką gamę modeli, od małych miejskich aut, poprzez przestronne limuzyny, po wielkie SUV-y. I zakres cenowy też dostosowany do możliwości, poczynając od 31 tysięcy złotych na
kwotach powyżej 500 tysiącach kończąc. Jest w czym wybierać.
Pomówmy jeszcze o nowościach.
Z końcem 2017 pojawił się Tiguan Allspace, samochód
siedmioosobowy, mamy nowe Polo, zupełnie odmienne
od dotychczasowych wersji, jest T-Roc, który dosłownie
rozkochał w sobie klientów i wyjątkowego – Touarega,
który dopiero co się pojawił, a już zrobił duże zamieszanie w segmencie samochodów klasy premium. l
Rozmawiała Beata Sakowska

Salon Volkswagen Krotoski-Cichy Łódź
ul. Niciarniana 51/53 92-320 Łódź
tel.: 42 677 17 00
infovw@krotoskicichy.com
serwis.vwaudi@krotoskicichy.com
www.volkswagenlodz.pl

Touareg

Arteon

T-Roc

Zdjęcia: materiały prasowe VW (3); Natalia Zdziebczyńska (1)

Który z szerokiej gamy modeli sprzedaje się najlepiej?
Takim naszym znakiem rozpoznawczym przez lata były
VW Golf i Passat, które cały czas dobrze się sprzedają. Nasi
klienci nie tylko przywiązują się do marki, ale i modelu,
którym jeżdżą, ale jak wiadomo trendy się zmieniają i teraz na czasie są crossovery i SUV-y. W ofercie mamy: T-Roca, Tiguana i Tiguana Allspace. Są to modele cieszące się
niezwykłą popularnością, bijące wszelkie rekordy sprzedażowe. Pod koniec czerwca do grona SUV-ów dołączył
niezwykle luksusowy Volkswagen Touareg, który stanowi
konkurencję dla samochodów klasy premium.
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Przemysław (z lewej) i Adam Jarugowie

Dobra pizza z garażu i ciężarówki
Jak osiągnąć sukces, dlaczego najważniejsze w pizzy jest ciasto i skąd bierze
się ogromna popularność food trucków opowiada Przemysław Jaruga,
współwłaściciel Pizza Truck Garage, który mieści się przy Piotrkowskiej 217 w Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Przez rok udało się Wam osiągnąć
sukces – pizzeria Pizza Truck Garage jest coraz bardziej
znanym miejscem w Łodzi, o którym mówi się, że tutaj
można dostać dobrą pizzę. Jest dobra?
Przemysław Jaruga: Staramy się robić dobrą, we włoskim
stylu z polskimi dodatkami. Włochom raczej nie dorównamy, chociaż niektórzy mówią, że nasza jest naprawdę
dobra. A jeżeli chodzi o sukces, to rzeczywiście po roku
działalności nie możemy narzekać. Choć znajomi, którzy
działają w gastronomii ostrzegali nas, że podejmujemy
duże ryzyko i może być różnie.
Jak osiąga się sukces na ciężkim rynku pizzerii – praca,
umiejętności, miejsce? Co jest najważniejsze?
Moim zdaniem zgrana ekipa i dużo pracy. No i przy okazji
dużo wyrzeczeń – nie pamiętam, kiedy byłem gdzieś za miastem. Do tego pasja, bo trzeba lubić to, co się robi. Inaczej żadna praca nie ma sensu.
Dwóch braci, mama i tata, a nawet babcia. Wszyscy
są zaangażowani w Wasz biznes. Typowo rodzinne
przedsięwzięcie. Może to właśnie sprawia, że odnieśliście
sukces – zaangażowanie i podejście do biznesu.
Przede wszystkim trzeba chcieć odnieść sukces i wierzyć,
że się go odniesie. Takie podejście nam pomaga. Poza tym
narzuciliśmy sobie duże tempo, jeżeli chodzi o rozwój
biznesu – jeden food truck, drugi, w tym roku pojawił się
trzeci. Później ten lokal… W pewnym momencie okazało
się, że potrzebujemy więcej ludzi do pracy – rodzina, sąsiedzi, kto mógł, zaczął pomagać i pomaga do dziś. Dzięki
temu nasza praca wygląda bardzo rodzinnie, no i przyjemnie się spędza u nas czas.
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Zaczęliście od food trucków?
Tak, dzięki tacie, który dał nam swoją ciężarówkę. Brat miał
trochę odłożonych pieniędzy z piekarni, którą mieliśmy
w Rzgowie i wypiekaliśmy w niej naturalne chleby na zakwasie. Tata, który jest zdunem wybudował piec i się zaczęło.
Najpierw był festiwal food trucków przy Piotrkowskiej 217.
Później, na sezon, wyjechaliśmy nad morze. Zaczęliśmy też odwiedzać inne festiwale, ale najbardziej w rozkręceniu biznesu
pomógł nam Opener. Tam zrozumieliśmy, że można na tym
zarabiać, a przy okazji posłuchać muzyki, poznać dużo ciekawych ludzi. Po powrocie z Opener’a doszliśmy do wniosku, że
warto zainwestować w drugi food truck. Dziś mamy ich trzy.
Jak przygotowujecie food trucka do dużego eventu?
Najpierw nasze obie babcie pomagają sprzątać ciężarówki i szykują torebki do pakowania ciasta. Później je porcjujemy i pakujemy do torebek. Zasada jest prosta: ciasto z jednej torebki,
to jedna pizza. Mama załatwia wszystkie papierkowe sprawy
– dostawy, faktury, płatności. Tata zajmuje się stroną techniczną, dba o to, by samochody i piece były sprawne. Brat załatwia
zgody na festiwale i wszystko, co z tym związane. Reszta załogi
przygotowuje składniki, kroją warzywa, pakują mięsa.
Ludzie lubią jedzenie z food trucków?
Lubią i to coraz bardziej. Dziś bez food trucków nie odbędzie się żaden festiwal muzyczny. Są organizacje, które
organizują zloty i festiwale smaku.
Ile pizzy trzeba przygotować na jeden dzień imprezy?
Różnie. Rekord mieliśmy podczas tegorocznej edycji Opener’a – w ciągu dnia, na jednym food trucku wypiekliśmy
1550 pizz. Razem na trzech mogło być ponad 3000.
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Rok temu zaparkowaliście przy Piotrkowskiej 217 na stałe
i założyliście pizzerię Pizza Truck Garage. To dobre miejsce
na prowadzenie takiego biznesu?
Ludzie mówią, że to miejsce ma fajny klimat, dobrze się
tu czują. Lepiej niż na OFF-ie, gdzie teraz jest trochę jak
na budowie. Poza tym tu się dużo dzieje, jest wiele akcji
promujących miejsce i naszą działalność. Łodzianie lubią
pizzę? Myślę, że każdy lubi pizzę.
A jaką najbardziej?
U nas najpopularniejsze są koza i salami.
Ile prawdy jest w twierdzeniu, że to jak smakuje
pizza w głównej mierze zależy od ciasta?
To sama prawda. Pizza, to przede wszystkim ciasto. Jeżeli jest
dobre, to dopiero później zwraca się uwagę na dodatki. A tak
przy okazji – my wszystkie produkty, oprócz warzyw, kupujemy we Włoszech.
A ciasto cienkie, czy grube?
Moim zdaniem najlepsze jest cienkie ciasto, pizza niezapychająca, lekko chrupiąca, z niedużą ilością świeżych, wyrazistych składników. O naszym cieście nasi klienci mówią, że
jest fenomenalne.
Skąd przepis na ciasto?
Przepis wzięliśmy z książki, a później przez półtora roku
eksperymentowaliśmy. Metodą prób i błędów doszliśmy
do tego, co mamy. Zmarnowaliśmy tony mąki, włożyliśmy
dużo pracy i zdenerwowaliśmy mamę, bo mąka była na
całym podwórku. W końcu się udało.
Słyszałam, że w Waszym przypadku przygotowanie
ciasta do pizzy odbywa się w ścisłej tajemnicy
– tylko dwie osoby znają przepis na ciasto.
Dokładnie cztery – ja, tata, brat i przyjaciel, który jest z nami
od początku. Przy robieniu ciasta zawsze musi być ktoś z naszej czwórki.
Inni znawcy pizzy mówią, że tak samo jak ciasto, a może
nawet ważniejszy jest piec do pizzy. To prawda?
Moim zdaniem najważniejsze jest ciasto, bo z kiepskiego
nie da się zrobić smacznej pizzy. Jednak z dobrego pieca pizza będzie jeszcze smaczniejsza. Nasze piece – te na
food truckach i w lokalu, to zasługa taty, który jest zdu-

nem. We wszystkich można wypiekać naprawdę rewelacyjne ciasto. Ja zresztą uważam tatę za geniusza, który
potrafi zrobić wszystko.
Menu Pizza Truck Garage trochę zaskakuje – np. pizza
z gruszkami i roszponką albo z czerwonym burakiem…
Skąd czerpiecie pomysły na takie kompozycje?
Wszystko bierze się z głowy, najczęściej z mojej głowy
(śmiech). Kiedy jeździłem z tatą do pracy na budowach, zawsze byłem najmłodszy w ekipie, dlatego musiałem robić
zakupy i posiłki. Lubię gotować i już wtedy eksperymentowałem z różnymi produktami. Kiedyś w Czechach zjadłem
najgorszą pizzę w życiu – ciasto było fatalne, ale połączenia
składników niesamowite. Zapamiętałem tamte smaki i wykorzystuję je u nas. Buraki zaczerpnąłem z przystawek,
które mama przygotowuje na spotkania ze znajomymi. Pomyśleliśmy czemu by nie dać tego do pizzy.
Czy myślicie o tym, żeby otwierać lokale czy dalej
inwestować w food trucki?
Food trucków więcej nie planujemy, raczej będziemy unowocześniać te, które mamy. Myślimy o jeszcze jednym punkcie
w Łodzi, zobaczymy co czas przyniesie. Moim marzeniem
jest, by za 5-6 lat otworzyć porządną restaurację, w której
będą autorskie dania, inspirowane kuchnią wielu krajów.
Planujecie rozbudować lokal?
Rozbudować nie, ale chcemy na zimę zakryć taras. Powoli
się do tego przygotowujemy. Zdradzę ciekawostkę – ta przeszklona konstrukcja, w której mieści się nasz lokal, to kiedyś
było wejście do berlińskiego Lidla. Myśmy określili wymiary i wyposażenie. Firma z Poznaniu, która zajmuje się takimi
rzeczami znalazła odpowiednią konstrukcję w Berlinie i jak
z klocków LEGO powstał efekt końcowy – z automatycznymi
drzwiami i panelami. l
Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Paweł Łacheta

Pizza Truck Garage
Łódź, ul. Piotrkowska 217
tel. 577 533 855
www.facebook.com/
PizzaTruckGarage/
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Wyróżnij się, bądź autentyczny
LIFE IN. Łódzkie: Firm, które oferują
usługi związane z wizerunkiem
i komunikacją marki jest na rynku
sporo. Czym Plus Division wyróżnia się
na tle pozostałych?
Anna Bobrowska: Przede wszystkim
tym, że zebraliśmy doświadczenie pracując ze wszystkimi markami spółki OVER
Group, działającej w wielu gałęziach przemysłu, od produktów dla hodowli zwierząt
po kosmetyki dla ludzi. Wyróżnia nas też
kompleksowość, my w przeciwieństwie do
wielu agencji kreatywnych, nie musimy
podzlecać pewnych działań innym podmiotom, zajmujemy się tym sami. Projektujemy strony i sklepy internetowe, tworzymy aplikacje webowe i mobilne, kreujemy wizerunek marki,
prowadzimy profile social media, produkujemy filmy, zajmujemy się pozycjonowaniem marek w sieci, tworzymy logotypy
i całą identyfikację wizualną marek, prowadzimy skuteczny
marketing. Pomagamy markom poruszać się w świecie online i offline. Klient dzięki nam zyskuje jakość, profesjonalny
charakter i wygląd swojej marki, a ich strategiom marketingowym dodajemy znamiona współczesności – po prostu
PLUS DIVISION – Added Value. W efekcie Klienci znajdują
u nas wszystko to, co najważniejsze dla rozwoju ich biznesu.
Zawsze mówimy naszym Klientom, co jest obecnie na czasie,
co się sprawdzi w ich kontaktach z Klientami.
To co teraz jest najważniejsze w komunikacji marki?
Przede wszystkim tożsamość marki we wszystkich kanałach
offline i online. Tożsamość marki jest wizją tego, jak marka
ma być postrzegana przez Klientów. W dzisiejszych czasach
trudno wyobrazić sobie firmę, która funkcjonuje bez wsparcia działań w Internecie i to na różnych płaszczyznach. Dzisiejszy odbiorca jest dobrze wyedukowany, poszukuje ciekawych przekazów, dobrego contentu z eksperckimi treściami.
I świadomi tego muszą być przedsiębiorcy. Warto powierzyć
działania w Internecie fachowcom. Oni zbudują przekaz tożsamy, a nie przypadkowy we wszystkich kanałach, do których chce dotrzeć Klient. To zaprocentuje w przyszłości.
Czy strony internetowe nadal są ważnym elementem
wizerunku firmy?
Tak, oczywiście. Jednak ważne jest to, aby były responsywne, tak aby wyświetlały się na wszystkich urządzeniach mobilnych oraz muszą być wypełnione jakościową treścią. Strona z dobrym contentem dzięki pomocy specjalistów ds. SEO
doskonale pozycjonuje się w wyszukiwarkach zapewniając
nam szybsze dotarcie do Klientów. Ważny jest spójny przekaz
we wszystkich kanałach – strona internetowa, FB, Instagram itp.
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Foto: Paweł Łacheta

W budowaniu wizerunku marki najważniejsza jest jej tożsamość
– mówi Anna Bobrowska, Creative Manager w agencji Plus Division.
Za pomocą mediów społecznościowych
możemy trafić szybko z nowymi produktami czy promocjami do naszych potencjalnych Klientów, ale też bardziej precyzyjnie
jesteśmy przez nich sprawdzani. Dlatego
bardzo ważne jest, aby zajmowali się tym
specjaliści. Każdy z nas kupuje oczami,
dlatego komunikując do Klienta, oprócz
dobrych treści należy zadbać o najwyższej
jakości grafiki czy animacje.

Założyłam firmę oferującą podobne
usługi jak kilka innych działających
już podmiotów i bardzo bym chciała,
żeby Klienci wybrali moje usługi. Jak
mi pomożecie?
Na podstawie briefu otrzymanego od Klienta przygotowujemy ofertę, która odpowiada na jego zapotrzebowanie i cele,
które chce osiągnąć. Analizujemy rynek i planujemy konkretne działania, w których definiujemy jak wyróżnić się na
rynku. Od Klienta zależy w jakim wymiarze będziemy świadczyć nasze usługi, czy zdecyduje się tylko na zaplanowanie
pojedynczej kampanii sprzedażowej produktu, czy może na
przygotowanie strategii na kanałach social media. Doradzamy najlepsze rozwiązania, planujemy najbliższe miesiące
i prognozujemy efekty. Nie obiecujemy „gruszek na wierzbie”.
Pamięta Pani może najprzyjemniejsze zlecenie, które
udało się realizować?
Każdy Klient uczy nas czegoś innego, z każdego zlecenia wyciągamy pewne doświadczenie. Za chwilę ruszamy z realizacją materiałów wideo z psimi behawiorystami. To będzie
cykl poradnikowych filmików dedykowanych właścicielom
psów. Poruszymy w nich zagadnienia, które często ich trapią
jak np. nieposłuszeństwo pupili czy sposoby na oduczenie
załatwiania potrzeb w domu. A skoro jesteśmy przy tematyce dotyczącej zwierząt, to realizujemy jeszcze jeden bardzo
ciekawy projekt – portal dedykowany groomerom, czyli psim
i kocim fryzjerom oraz miłośnikom czworonogów: naszgroomer.pl. Każdy z groomerów będzie mógł założyć sobie
w nim swoje konto i bez problemu zarządzać kalendarzem
wizyt i kontaktami z Klientami. Natomiast Klient za pomocą
jednego kliknięcia będzie mógł zarezerwować sobie wizytę
do wybranego groomera o każdej porze dnia i nocy. l

PLUS Division
ul. Konstantynowska 34, 94-303 Łódź
tel. 666 325 875
biuro@plusdivision.pl
http://plusdivision.pl
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Jak sprawnie zarządzać firmą
Obecny rynek IT proponuje mnóstwo różnorodnych narzędzi wspierających przedsiębiorców w prowadzeniu
działalności. Pamiętajmy jednak, że wybierając system,
należy kierować się przede wszystkim jego funkcjonalnością oraz wieloletnim doświadczeniem producenta
w budowaniu tego typu rozwiązań. W ten schemat doskonale wpisuje się OVER Cloud, firma należąca do grupy kapitałowej OVER Group. Zespół projektowy OVER
Cloud oferuje przedsiębiorcom BMS (Business Management System), narzędzie ułatwiające zarządzanie pracą
zespołu handlowego oraz wspierające budowanie relacji
z klientami. Idea projektu powstała 12 lat temu i do dziś
jest sukcesywnie rozwijana.
– Zarządzanie firmą, która posiada zespół handlowy
i rozbudowaną sieć dystrybucyjną niesie za sobą konieczność bieżącego dostępu do rzetelnych i aktualnych danych.
Bez tych informacji podejmowanie właściwych wyborów
nie byłoby możliwe. Do tego celu stworzyłem produkt,
który umożliwił mi podejmowanie szybkich i trafnych decyzji biznesowych, teraz mogę polecić go innym firmom
– mówi Paweł Toborowicz, prezes OVER Group.

Wzrost obrotu, poprawa rentowności

BMS, narzędzie skrojone na miarę potrzeb firmy handlowej, już w pierwszym roku od wdrożenia umożliwił
zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem zespołu handlowców oraz wzrost sprzedaży na poszczególnych terenach. Dzięki wdrożeniu systemu BMS pozyskaliśmy nowych klientów, odnotowaliśmy wzrost
obrotu oraz poprawę rentowności. To z kolei wyraźnie
przełożyło się na zysk i dynamiczny rozwój firmy.
Z systemu korzystają handlowcy i managerowie.
Handlowcom BMS umożliwia szybkie zaplanowanie
wizyt, przy uwzględnieniu wielu parametrów oraz
skrócenie do minimum czasu potrzebnego na złożenie zamówienia. Dzięki temu zespoły sprzedażowe
poświęcają więcej czasu na rzeczy istotne – na przykład budowanie relacji z Klientami. Przyjazna i krótka
ścieżka raportowania wizyt sprzyja również zadowoleniu z pracy handlowca, który nie musi zbyt wiele czasu
poświęcać na wypełnianie papierowych formularzy.

Szybki wgląd w pracę zespołu

Managerowie korzystający z BMS podkreślają fakt, iż interfejs programu jest bardzo intuicyjny, co umożliwia
szybki wgląd w pracę zespołu. System zegarów i wskaźników pozwala dowolnie tworzyć plany sprzedażowe, a rozbudowany moduł statystyk świetnie sprawdza się przy
analizowaniu wszystkich parametrów funkcjonowania
działu handlowego. Całość przekłada się na najważniejszy
efekt pracy – wzrost skuteczności wizyt handlowców.

Foto: Paweł Łacheta

Narzędzi wspierających przedsiębiorców w prowadzeniu działalności jest na rynku
naprawdę sporo, czym więc się kierować przy wyborze, by dokonać właściwego?

Tomasz Jabłoński, Kierownik Działu Projektowego
BMS to nie tylko narzędzie ułatwiające codzienną pracę – to także potężny oręż w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie funkcjonalności
pozwalających na tworzenie bazy klientów, jej segmentację czy też ręczne oraz automatyczne targetowanie
– na przykład według kryterium obrotu, częstotliwości
1. wersja podstawowa
zamówień, czy też
skuteczności wizyt. To również zestaw opcji pozwalających budować niezliczone rodzaje
promocji i ofert łączonych, które można wykorzystać nie
tylko jako element budowania relacji z klientem, ale także grywalizacji wśród członków zespołu handlowego.
Po sukcesie systemu BMS, firma OVER Cloud wprowadza na rynek kolejne narzędzie ułatwiające pracę
2. wersja podstawowa
przedsiębiorcom,
bez tym
sygnetu razem narzędzie do zarządzania
bazami danych, zgodnymi z unijną dyrektywą RODO.
System dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom
dostępny będzie pod koniec sierpnia. – Lubimy wyzwania. Dzień, w którym kończymy projekt, celebrujemy
podjęciem kolejnego zadania. Nie lubimy nudy i cenimy
potrzeby naszych Klientów – podkreśla Tomasz Jabłoński, Kierownik Działu Projektowego OVER Cloud. l
3. wersja uzupełniająca

OVER Cloud
94-303 Łódź , ul. Konstantynowska 34
tel. 660 440 558
it@over-cloud.pl
http://over-bms.com
Kierownik Działu Projektowego
Tomasz Jabłoński –4. wersja
tel. 660
439 714
uzupełniająca
Dział Handlowy
Robert Czekański – tel. 660 440 558
Piotr Sałuda – tel. 515 435 922
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Jubileuszowe Targi Fast Textile
Najważniejsze wydarzenie w branży tekstylnej – 5. edycja
Międzynarodowych Targów Tekstylnych Fast Textile odbędzie się
w dniach od 22 do 24 listopada 2018 w PTAK WARSAW EXPO.

Zdjęcia: materiały prasowe firmy PTAK WARSAW EXPO

Międzynarodowe Targi Tekstylne Fast Textile są jedynym
tak prestiżowym i profesjonalnym wydarzeniem w Polsce.
Powstały, by wyjść naprzeciw potrzebom producentów
odzieży, którzy chcą kupować tkaniny, maszyny, dodatki, tekstylia domowe i akcesoria podczas jednego wydarzenia. Tekstylia odzieżowe to idealna podstawa targów,
jednak elementem napędowym stało się poszukiwanie
branż, w których tekstylia są również wykorzystywane.

Udział w Targach

– Zainteresowanie wystawców nie tylko z Polski, ale również z zagranicy pozwala budować coraz to większe wydarzenie, rozpoznawalne na całym świecie. Powierzchnia targów podzielona jest na strefy tematyczne: Tkaniny
i Dzianiny, Maszyny, Przędza, Usługi, Dodatki i Akcesoria. 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 – wyjaśnia Prezes Nina Ryszka, organizator Targów.
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Udział w targach jest formą promocji – wzmacnia profesjonalny wizerunek firmy i daje możliwość uzyskania
fachowej wiedzy na temat oferowanych produktów.
Należy pamiętać o tym, do kogo adresowana jest oferta.
Czy chcemy pokazać wszystko, co znajduje się w ofercie,
czy też skupiamy się na odpowiedniej 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.

Klient docelowy

Podczas poprzedniej edycji Międzynarodowych Targów
Tekstylnych Fast Textile w PTAK WARSAW EXPO 400 wystawców miało szansę pokazać swoje najlepsze produkty
i usługi klientom biznesowym i detalicznym, a wśród nich
projektanci wnętrz i mody, międzynarodowi kontrahenci,
producenci odzieży i dekoracji wnętrz, szwalnie, hurtownicy, właściciele sklepów multibrandowych, właściciele
sklepów internetowych, media i blogerzy, pracownicy

biznes

działu zamówień. – W trzy dni targów 27 000 odwiedzających wypełniło PTAK WARSAW EXPO. Targi odwiedzają
również uczniowie i studenci z całej Polski, którzy mają
unikalną szansę, aby zajrzeć za kulisy przemysłu odzieżowego – dodaje Sylwia Jamroż, organizator Targów.

Wystawcy V edycji Fast Textile

To jedyne branżowe 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, Egiptu,
Uzbekistanu, Grecji, Holandii, Białorusi, Estonii, Hiszpanii, Anglii i Litwy. Podczas piątej jubileuszowej edycji
zaprezentuje się ponad 500 wystawców – mówi Adam
Ścibór, organizator Targów.

Wydarzenia towarzyszące

Jednym z wydarzeń towarzyszących jest plebiscyt na Stoisko uszyte na miarę, polegający na wytypowaniu przez
odwiedzających najpiękniejszego stoiska. Nagrodą jest
wyjątkowa, dedykowana statuetka oraz rabat w wysokości 50% na udział w kolejnej edycji Targów. Kolejnym elementem są warsztaty pasmanteryjne organizowane przez
firmę Pasmanteriaozdobna.pl. Odwiedzających zainteresują również warsztaty – Pierwsze spotkanie z maszyną
organizowane przez UltraMaszynę. – Tradycyjnie, podczas
targów odbywać się będzie Forum Tekstylne. Wybitni eksperci z najbardziej znanych firm, poprowadzą warsztaty
i szkolenia dotyczące między innymi innowacji w włókiennictwie, ekologii tekstyliów, wymagań prawnych i normalizacji w odzieży dziecięcej czy surowców odnawialnych
w innowacyjnym włókiennictwie. Specjaliści reprezentować będą Izbę Bawełny, Instytut Tekstyliów z Manchesteru,
Instytut Włókiennictwa, Świat Druku, Urząd Marszałkowski czy TRIZ zarządzanie innowacyjnym włókiennictwem
– zaznacza Sylwia Pięt, organizator Targów.
Podczas jubileuszowej piątej edycji nie zabraknie nowych, ważnych wydarzeń, przygotowanych z myślą
o odwiedzających. Z pewnością wielu zainteresuje spotkanie z gościem specjalnym – Monic Millinery London,
dyplomowaną Mistrzynią Modniarstwa, kreatorką nakryć głowy i nauczycielką zawodu modystka. W strefie
szkoleń przeprowadzi warsztaty, podczas których wyjaśni jak stworzyć wymarzony fascynator. Drugą nowością
będą warsztaty z konstrukcji odzieży i przygotowania
szablonów do jej produkcji. Nauka szycia z początku jest
trudna, zawiłe strony konstrukcji odzieży wydają się być
bardzo skomplikowane. Portal Papavero.pl odkryje rąbek tajemnicy tej pracy i podczas warsztatów pokaże jak
zdobyć niezbędne umiejętności do stworzenia wykroju.
Ogromnym ułatwieniem dla tych, którzy będą chcieli
dotrzeć na targi będzie bezpłatny shuttle bus z Warszawy.
Dla odwiedzających będzie dostępny bezpłatny parking
na 15000 pojazdów bezpośrednio przy halach wystawienniczych. Serdecznie zapraszamy 22-24 listopada 2018 do
PTAK WARSAW EXPO! l

Wystawcy o targach
Paweł Lipiński

Dyrektor handlowy, prokurent w Union Knopf Polska
Firma Union Knopf Polska, działająca w ramach Grupy Union Knopf – światowego lidera
w produkcji guzików i innych modnych zapięć odzieżowych, po raz piąty weźmie
udział w Targach Fast Textile. Jest to świetna
okazja do spotkania się z naszymi klientami oraz poszerzenia dotychczasowej bazy o nowe kontakty młodych,
rozwijających się marek modowych, które tak chętnie odwiedzają te Targi. Podczas targów będziemy prezentować
najnowszą kolekcję, którą nasz team projektowy stworzył
w oparciu o światowe prognozy trendów modowych.

Karolina Ignaczak-Krasuska, Agnieszka Byczek
Tkaniny Karoliny

Targi Fast Textile to dla nas najważniejsza impreza branżowa, podczas
której możemy zaprezentować ofertę
naszego sklepu Tkaniny Karoliny, znaleźć dostawców i przede wszystkim
spotkać się z naszymi klientami. Prowadzimy sklep internetowy,
więc głównie kontaktujemy się z klientami telefonicznie, mailowo
oraz za pomocą mediów społecznościowych. Udział w takich
targach to najlepsza okazja porozmawiania z nimi na żywo.
Targi Fast Textile są najważniejszym wydarzeniem branżowym
w Polsce, które przyciąga największą ilość odwiedzających.

Jarosław Banaczkowski

Manager sprzedaży krajowej w Fabryce Firanek WISAN
W Targach Fast Textile uczestniczymy po raz trzeci
i widzimy ich potencjał, jak szybko się rozwijają,
przyciągają coraz większą ilość wystawców, a co
za tym idzie, coraz więcej odwiedzających, związanych z branżą dekoracyjną i włókienniczą. Dzięki
uczestnictwu w tej imprezie docieramy do nowych klientów lub tych,
którzy już nas znają, ale wciąż kojarzą wyłącznie z tradycyjną firaną
żakardową. Nasze stoisko odwiedzają kontrahenci z Białorusi, Litwy,
Ukrainy, które są dla nas ważnym kierunkiem rozwoju. Fabryka Firanek WISAN S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów
firan żakardowych, tkanin dekoracyjnych oraz konfekcji stołowej.

Aga Kobylińska, Ewa Brzozowska
Polka Dots Art Collective

Jesteśmy dwoma niezależnymi projektantkami oferującymi
usługi w zakresie projektowania pięknych autorskich wzorów
nadruków na tkaniny. Pod szyldem
Polka Dots Art Collective wystawiamy się na Targach Fast
Textile już trzeci raz. Pod względem biznesowym jest to dla
nas kluczowy moment roku, w którym mamy okazję dać
się poznać osobom poszukującym wyjątkowego wzornictwa i zainspirować nowe firmy do współpracy z nami.

41

styl życia

Magnetyzm miłości
Od lat pracuję z parami, przyglądam się relacjom wokół mnie i wciąż nie mogę
zrozumieć, dlaczego tak wiele czasu poświęcamy na rzeczy mniej ważne, a tak mało
inwestujemy w nasze związki – mówi Sylwia Wurst, trener psychologii terapeutycznej
i rozwoju osobistego, ekspert w dziedzinie związków i relacji partnerskich.
LIFE IN. Łódzkie: Do czego potrzebna jest nam miłość?
Sylwia Wurst: Miłość jest sensem naszego życia. Jak łatwo
zauważyć, potrzebujemy jej, aby zdrowo i szczęśliwie funkcjonować. Miłość jest także światłem naszej duszy, to dzięki
niej tworzymy piękne dzieła, kreujemy nowe projekty, jesteśmy pełni ekscytacji, a co najważniejsze chcemy dzielić się
tym, co mamy i co potrafimy z drugim człowiekiem. Miłość
uczy nas jak być lepszą wersją samego siebie. Jedni jej pragną, drudzy poszukują. Jeszcze inni ją mieli, lecz utracili na
skutek życiowych perypetii i debatują nad jej powrotem.
Są też tacy, którzy po otrzymaniu daru miłości przestali go
szanować i zatarli jego ślad w swoim życiu. Miłość objawia
się w naszym życiu i jest częścią boskiego planu, który ma
na celu wzrost duchowy każdego człowieka. Miłość na przestrzeni życia, potrafi też pokazać nam wiele swoich odsłon.
Czy przez samotność czujemy się w życiu nieszczęśliwi?
To zależy. Są tacy, którzy nawet będąc w związku lub żyjąc w dużej rodzinie, posiadając wielu znajomych, potraFoto: Natalia Zdziebczyńska

fią czuć się bardzo nieszczęśliwi i osamotnieni. Z czego
to wynika? Jeśli człowiek nigdy nie zbudował relacji sam
ze sobą, może odbierać samotność, jako wroga, a przez to
czuć się osoba nieszczęśliwą. Tak naprawdę największym
powodem wewnętrznego nieszczęścia jest nasz brak zaufania do samych siebie i do życia.
O co powinniśmy zadbać, by być szczęśliwymi?
Przede wszystkim o własny rozwój. Człowiek, który się nie
rozwija, cofa się. Dlatego bez względu na twój obecny status,
zadbaj o to, aby zawsze się rozwijać. Tylko wtedy, gdy jesteśmy
w stanie poznać samych siebie, dbamy o nasz osobisty związek ze sobą i mamy wpływ na nasze samopoczucie, odczuwamy radość. Podchodząc do życia w sposób optymistyczny, skupiając się na tym, co i w jaki sposób mówimy oraz realizując
swoje marzenia, jesteśmy na najlepszej drodze, aby odczuwać
szczęście każdego dnia. Osobiście polecam także wprowadzić
do swojego grafiku codzienny rytuał wdzięczności, który bardzo podnosi poziom wibracji w naszym organizmie i zmienia
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perspektywę patrzenia na świat. Bycie szczęśliwym to kwestia wyboru i zależy tylko i wyłącznie od nas.
A jak budować relacje w związku?
Od pierwszego dnia znajomości, małymi krokami, lecz wytrwale i tak już przez cały czas. Związek to nic innego, jak
w przełożeniu na język biznesu, pewnego rodzaju projekt
czy kontrakt. Chcąc osiągnąć określony rezultat w danej
dziedzinie powinniśmy wpierw określić swój cel, nadać
temu odpowiedni kierunek, rozłożyć na poszczególne
kroki, a następnie każdego dnia wkładać w to dzieło swoją energię. Budowanie relacji to proces, który trwa i wciąż
podlega transformacji. Od lat pracuję z parami, przyglądam się relacjom wokół mnie i wciąż nie mogę zrozumieć,
dlaczego tak wiele czasu poświęcamy na rzeczy mniej ważne, a tak mało inwestujemy w nasze związki. Zbudowanie
satysfakcjonującej relacji wymaga od obojga partnerów
przede wszystkim słuchania drugiej strony (jej potrzeb,
marzeń, obaw itd.) oraz codziennej nauki komunikacji
w związku. Celebrowania ważnych chwil i momentów dla
obojga. Wyrażania miłości poprzez gesty, słowa i czyny,
a nade wszystko szanowania drugiej strony.
Naprawiać związek czy z niego wyjść?
Dość często spotykam się z tym pytaniem u moich podopiecznych. Zdecydowanie naprawiać, ale po pierwsze ma to sens
tylko wtedy, gdy obie strony są na TAK, a po drugie, gdy relacja nie zakrawa o toksyczny związek. Obecnie żyjemy w dość
szybkich i wygodnych czasach, gdzie nauczyliśmy się, że
wszystko, co już nam nie służy można wyrzucić i zastąpić
nowym. Takie podejście przełożyło się także na związki.
Mamy dostatek na świecie, więc nie ma w ludziach lęku, że
czegoś im zabraknie. Jestem w stanie zrozumieć takie podejście w odniesieniu do rzeczy, ale zdecydowanie neguję takie
zachowanie w stosunku do drugiego człowieka. Kiedyś mie-

Sylwia Wurst
Trener psychologii terapeutycznej i rozwoju osobistego. Ekspert w dziedzinie związków i relacji partnerskich, prowadząca
od kilku lat warsztaty o tematyce damsko-męskiej. Jej trudne
doświadczenia osobiste, związane z toksycznym małżeństwem,
długotrwałym rozwodem i samotnym rodzicielstwem sprawiły,
że postanowiła zawalczyć o własne szczęście. Autorka książki „Magnetyzm Miłości”, pozwalająca kobietom zrozumieć, jak
ważna w życiu jest miłość do samego siebie. Prywatnie mama
wychowująca nastoletniego syna, a od kilku lat spełniona kobieta
w cudownym związku partnerskim. Uwielbia zwierzęta, przyrodę i podróże, a obecnie jest w trakcie pisania kolejnej książki.

www.facebook.com/sylwia.wurst888
www.facebook.com/SylwiaWurst/
kontakt@sylwiawurst.pl

liśmy mało i człowiek bardziej doceniał to, co miał i starał
się o to dbać. Moja rada brzmi następująco: zanim zdecydujesz się zakończyć swój związek na zawsze, wpierw wykorzystaj wszelkie możliwe i dostępne dla ciebie rozwiązania
i próby naprawy tej relacji. Chodzi o to, aby człowiek miał
w sercu poczucie wewnętrznego spokoju, że naprawdę zrobił wszystko, co było w jego mocy na daną chwilę.
Czy singlom żyje się gorzej?
Oczywiście, że nie. Obecnie status singla jest pewnego rodzaju prestiżem, gdyż świadczy o niezależności i zaradności
człowieka. Warto pamiętać, że w życiu wszystko przychodzi
w odpowiednim czasie. Kiedy w sercu singla zapłonie tęsknota
za miłością, za drugim człowiekiem, odkryje on w sobie niesamowite pokłady siły i determinacji do działania, by zmienić
ten stan. Co na to wszechświat? On tylko czeka, aby we wszystkim nam pomóc. Bardzo lubię przytaczać słowa wspaniałego
amerykańskiego poety Ralpha Waldo Emersona, że „Świat
tworzy drogę dla człowieka, który wie, dokąd podąża”.
Gdzie można znaleźć tę drugą połowę na całe życie,
wykluczając portale randkowe?
Receptę na drugą połowę, każdy z nas ma zapisaną w swoim
sercu. Wystarczy tam zajrzeć i zastanowić się przez chwilę,
kogo tak naprawdę chcielibyśmy widzieć obok siebie i z kim
spędzać czas. Osoba, która będzie u naszego boku, powinna mieć podobne do nas wartości, spojrzenie na świat oraz
jakieś wspólne pasje czy zainteresowania. Miejsca, w których możemy spotkać miłość są nieograniczone, ważne, aby
wiedzieć, kogo szukamy. Swego czasu sama byłam osobą
poszukująca tej drugiej połowy, a moja determinacja zaprowadziła mnie do konkretnych narzędzi, dzięki którym
moje poszukiwania zakończyły się sukcesem. Dziś dzielę się
z innymi tą wiedzą na moim autorskim kanale ABC Związku
i mojej książce „Magnetyzm Miłości”.
O co powinniśmy zadbać, by w związku nie wiało nudą?
O nowe doznania, niespodzianki, wspólną rozmowę, bądź
pasję. Warto pamiętać, że dobry związek to przede wszystkim relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i spełnianiu potrzeb emocjonalnych partnera. Warto wiedzieć, że te potrzeby różnią się u kobiet i u mężczyzn. Dopiero poznanie tych
różnic i wprowadzenie ich w życie daje nam dużą szanse na
to, że nasz związek zachowa świeżość na długie lata.
Pomagasz naprawiać związki, a sama jesteś szczęśliwa?
Oczywiście, że jestem. Zawsze staram się być osobą spójną
między tym, co mówię i tym, co robię. Od kilku lat jestem
w szczęśliwym i rozwojowym związku z planami na przyszłość. Wszystko, o czym mówię i piszę jest wzięte z moich
własnych doświadczeń, staram się być przy tym jak najbardziej transparentna. Jako kobieta spełniona lubię, kiedy życie
układa się według moich planów i marzeń. Choć wiadomo, że
nie zawsze udaje się utrzymać taki poziom entuzjazmu i zdarzają się trudniejsze dni, to jednak warto próbować. l
Rozmawiała Beata Sakowska

Więcej informacji o Sylwii, jej książce i twórczości artystycznej znajdziesz na stronie: www.SylwiaWurst.pl
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Drugie espresso
pozwala otworzyć oczy

Foto: Paweł Łacheta

Która kawa jest najlepsza? Ta, która najbardziej ci smakuje – zgodnie
twierdzą Bartłomiej Biesiada i Maciej Giermaziak, właściciele Instytutu Kawy,
dwóch kawiarni stacjonarnych i jednej mobilnej pod marką Coffee Runner.

Bartłomiej Biesiada (z lewej) i Maciej Giermaziak
LIFE IN. Łódzkie: Kawa – pasja czy sposób na życie?
Maciej Giermaziak: Zaczęło się od pasji, a teraz to sposób
na życie. Nie wyobrażam sobie innej pracy niż w palarni
przy kawie. Tutaj czuję się tak, jakby cały czas były wakacje.
Bartłomiej Biesiada: W łódzkiej gastronomii działamy
łącznie już jakieś 18 lat. Przeszliśmy każdy etap – na zmywaku, bar backu, barmana, menedżera. Kawa towarzyszyła nam zawsze i tak zostało do dziś.
Czym jest Instytut Kawy?
BB: To jest odpowiedź na potrzeby ludzi, którzy lubią i piją
kawę. Kilkanaście miesięcy temu zaczęliśmy myśleć o wspólnym biznesie. Doszliśmy do wniosku, że może to jest właściwy moment, by połączyć siły i stworzyć palarnię kawy. Na
początku popełnialiśmy dużo błędów, wynikających z braku
doświadczenia w produkcji i wypalaniu kawy. Ale udało się,
chcieliśmy mieć miejsce, w którym ludzie będą się mogli nauczyć parzyć kawę, posiedzieć z nami.
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Robicie szkolenia, jak wyglądają, co na nich jest?
MG: Szkolenia robimy dla Naszych partnerów, dla lokali,
z którymi współpracujemy, dla osób, które chcą poznać
tajemnice parzenia kawy. Lubimy uczyć i zależy nam na
tym, by kawa serwowana w łódzkich kawiarniach była
dobrej jakości i poprawnie przygotowana. Żeby smakowała, niezależnie od tego, czy to robusta czy arabica.
W palarni wprowadziliście możliwość skomponowania
własnej kawy. Na czym to polega?
BB: Rzeczywiście jest taka możliwość. Chodzi o to, że każdy
może skomponować własną mieszankę kawy i oznaczyć ją
swoim logo. Wszystko odbywa się pod naszym nadzorem.
Skąd sprowadzacie kawę?
MG: Samodzielne sprowadzanie kawy wiąże się z ogromnymi kosztami dlatego korzystamy z firm, które się tym
zajmują. Najczęściej jest to kawa uprawiana na południo-
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woamerykańskich plantacjach. Najwięcej wypalamy
kawy z Brazylii, Gwatemali, Kolumbii i Dominikany. Czasami kupujemy ziarna z Indii i od czasu do czasu z Afryki.
Zaczęliście biznes od „kawowego” food trucka?
BB: To prawda, można powiedzieć, że zaczęło się od kawiarni na kołach. Chciałem zmienić coś w swoim życiu, przestać
pracować na kogoś i zacząć na własny rachunek. Zawsze interesowała mnie motoryzacja i stare samochody. Pomysł z truckiem tlił się w mojej głowie od jakiegoś czasu, więc pomyślałem, że jak nie teraz, to kiedy i zacząłem działać. Na południu
Polski znalazłem starego mercedesa. Jak go zobaczyłem, to
uznałem, że muszą go mieć. Pół roku zajął mi remont auta
i przystosowanie go do nowej funkcji. Długo trwało zanim
udało się załatwić wszystkie formalności. Jednak dopiąłem
swego i auto wyjechało na ulice.
Słyszałem, że to nie była zwyczajna kawiarnia na kołach
lecz miejsce, w którym zrodziło się wiele przyjaźni.
BB: Udało się stworzyć wyjątkowe miejsce. Dostaliśmy za
to nagrodę – Punkt dla Łodzi. Nie oceniano nas za to, że jesteśmy najlepszymi baristami czy za perfekcyjne espresso.
Dostaliśmy to wyróżnienie za miejsce spotkań, za klimat.
To było dla mnie bardzo ważne, taki wiatr w żagle. Wtedy
zacząłem nabierać pewności, że jesteśmy na dobrej drodze.
Wszyscy pijemy kawę. Czy filiżanka małej czarnej może
nas jeszcze czymś zaskoczyć?
MG: Oprócz tego co jest w filiżance ważne jest to, jak jest
podana. Ważni są też ludzie, którzy ją zamawiają. Przy filiżance kawy można dyskutować i budować świetne relacje.
W Coffee Runner, naszej stacjonarnej kawiarni, spotykają
się osoby z różnych środowisk. Studenci i ludzie pracujący
w korporacji, faceci w garniturach i bywalcy pobliskiej siłowni. Dużo z tych znajomości się rozwija.
Jeżeli ktoś chce się napić dobrej kawy, ale nie wie jaka jest
najlepsza, to co mu polecicie?
BB: Pytanie o to, która kawa jest najlepsza pada często.
Odpowiedź jest jedna – ta, która ci najbardziej smakuje,
jedni piją czarną, drudzy z mlekiem, a kolejni z cukrem.
Ja osobiście lubię espresso i cappuccino i klientom, którzy
lubią kawę z mlekiem często zamiast latte polecam właśnie cappuccino. Na początku sprzedawaliśmy dużo kaw
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mlecznych, szczególnie latte, teraz coraz więcej sprzedajemy kaw czarnych, ludzie polubili espresso.
Różne kawy, na różne okazje, inna na spotkania
z przyjaciółmi, inna na biznesowe, a jeszcze inna w domu.
MG: To nie jest tak jak z ubraniami albo zegarkami. Każda
kawa pasuje do wszystkiego. Każdy pije taką kawę jaką lubi.
Włosi np. do godziny 12 piją cappuccino, potem espresso.
Znacie jakieś kawowe mity?
MG: Tak, chociażby taki, że espresso ma więcej kofeiny
niż latte. Jeżeli latte bądź cappuccino jest zbudowane na
espresso to ma taką samą moc. Tylko kofeina zalewana
dużą ilością mleka nie działa już tak mocno.
Czy kawa jest zdrowa?
MG: Oczywiście, spójrz na nas (śmiech). A już tak na poważnie jedni twierdzą, że tak, inni są odmiennego zdania. Nam
na pewno nie szkodzi, pomimo iż nieraz pijemy jej naprawdę
dużo, szczególnie testując kawę w palarni. Przede wszystkim
trzeba słuchać swojego organizmu. Jeśli ktoś w ogóle nie pije
kawy i nagle wypije espresso, reakcje mogą być różne. Mnie
dopiero drugie poranne espresso pozwala otworzyć oczy.
Oprócz własnej kawiarni, gdzie jeszcze pijecie kawę?
MG: W niektórych zaprzyjaźnionych kawiarniach. Nie tratujemy ich jak konkurencji, bo małe biznesy powinny się
wspierać. Nie pijemy kawy w sieciówkach, wspieramy lokalny biznes. Wymieniamy się informacjami, pomagamy sobie
w kwestii sprzętu, tak to właśnie powinno wyglądać. Kultura
picia kawy wzrasta, popyt jest coraz większy.
Gdzie można spotykać Waszego trucka?
BB: W tym roku tylko podczas różnego rodzaju eventów,
większość czasu spędzamy w palarni kawy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku postawimy go w centrum, w okolicy ulicy Piotrkowskiej.
Zaczęło się od trucka, jest kawiarnia i palarnia. Co dalej?
MG: Rzeczywiście, dwie kawiarnie: jedna w siedzibie mBanku
przy ul. Kilińskiego, druga w Teatrze Powszechnym przy Legionów, czynna w godzinach działania teatru. To wyjątkowe
miejsce z fajnym klimatem, do którego ludzie chętnie wracają.
BB: A co dalej? Może jeszcze w tym roku uda nam się otworzyć mały sklep z kawą, sprzętem do kawy i dodatkami. To
jeszcze plany, ale my działamy szybko, tydzień wystarcza na
decyzję, drugi na zorganizowanie wszystkiego i plan wcielamy w życie. Tak działamy.
Poza kawą, macie jeszcze jakieś zainteresowania?
BB: Rodzina i motocykle. Motocykle idealnie łączą się z kawą.
Kiedyś funkcjonowały motocykle o nazwie cafe racer i cały
styl z nimi związany. Powstał w Londynie w latach 60. i polegał na przejażdżkach między kawiarniami. Dla nas motocykle są świetną formą transportu po zakorkowanej Łodzi
oraz doskonałym relaksem po 10 godzinach spędzonych przy
piecu w naszej palarni. Na motocyklu naprawdę można się
odstresować, wietrzy głowę. l
Rozmawiał Damian Karwowski
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Po prostu dbamy o gości
O wyjątkowym miejscu na kulinarnej mapie Polski, największej
winiarni w województwie, spotkaniach biznesowych i konferencjach
rozmawiamy z Patrykiem Drelichem, menedżerem Kamienicy nr 6.
LIFE IN. Łódzkie: Kamienica nr 6, to nowe i wyjątkowe
miejsce na kulinarnej mapie Polski – wyjątkowa kuchnia,
ogromny wybór win i komfortowo urządzone wnętrza.
W Łodzi i okolicy trudno znaleźć drugi taki lokal.
Patryk Drelich: Dziękujemy za uznanie. Kuchnia to zasługa
Przemka Wielocha, naszego szefa kuchni, pasjonata gotowania, nagradzanego na wielu konkursach. Wina trzymamy
w specjalnej piwnicy i mamy ich rzeczywiście sporo. Udało
nam się stworzyć największą winiarnię w województwie.
A jeżeli chodzi o komfort… No cóż, w naszej restauracji po
prostu dbamy o gości.
Goście dopisują?
Restauracja działa od trzech miesięcy, ale mogę się pochwalić, że z miesiąca na miesiąc gości mamy coraz więcej. W tym
krótkim czasie udało nam się także zorganizować kilka
większych uroczystości, mieliśmy też pierwsze wesele. To
dobrze rokuje na przyszłość.
Uroczyste kolacje i bankiety, nieformalne spotkania czy
biznesowe lunche – kto najchętniej korzysta z oferty?
Każdy jest u nas mile widziany. Nie nastawiamy się na jakiś
konkretny rodzaj gości. Zorganizujemy wesele i biznesowy
lunch, fantastycznie może u nas spędzić czas rodzina, która
wybrała się na niedzielny obiad. W soboty i niedziele zapraszamy chętnych na kolacje degustacyjne, podczas których
można posmakować różnych gatunków wina i dowiedzieć
się jakie pasuje do polędwicy wołowej, a jakie do kaczki.
A biznes polubił już Kamienicę nr 6?
Bywają u nas przedsiębiorcy, ale nie wiem czy to oznacza,
że już nas polubili, czy że zauważyli fajne miejsce, w którym można dobrze zjeść i w sympatycznej atmosferze po-
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rozmawiać o interesach. Jestem przekonany, że osoby zajmujące się biznesem będą coraz częściej do nas zaglądać,
bo w Łodzi i aglomeracji łódzkiej nie ma zbyt wielu lokali,
w których tak dba się o gości.
Zainteresowani mogą skorzystać również z oferty
konferencyjnej.
To prawda, mamy dwie sale konferencyjne z niezbędnym
wyposażeniem. Możemy organizować konferencje czy
szkolenia nawet dla dziewięćdziesięcioosobowej grupy.
Warto wiedzieć, że dysponujemy także ośmioma dwuosobowymi pokojami hotelowymi o wysokim standardzie.
A jeżeli ktoś zechce w Kamienicy nr 6 zorganizować
szkolenie z atrakcjami, to czym go zaskoczycie?
Mamy swojego sommeliera, który na życzenie może zorganizować wieczór z winem. Może to być degustacja win i serów,
ewentualnie krótkie szkolenie poświęcone temu, jakie wina
pasują do jakich potraw. Można też poznać historię wina i posmakować różnych gatunków win z różnych krajów.
Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia
mówił George Bernard Shaw. A jakie dania, w których
można się zakochać, proponuje Wasz szef kuchni?
Trudno mi jest wskazać jakieś jedno wyjątkowe danie. Naszym gościom proponujemy nowoczesną kuchnię polską.
Każde danie staramy się przygotowywać wykorzystując
produkty, kupione od lokalnych producentów żywności.
Na przykład ślimaki są zamawiane w hodowli działającej
pod Lutomierskiem, warzywa od rolników z Bałdowa,
a ryby ze stawów w Nowym Adamowie. Chcemy proponować gościom najlepsze, co mają do zaoferowania łódzcy
hodowcy, rolnicy, mleczarze, wytwórcy serów i innych

wyrobów. Współpracując z zaufanymi dostawcami, mamy
pewność, że przyrządzane przez nas potrawy są najwyższej jakości. Warto zaznaczyć, że przygotowane potrawy
podajemy na zastawie dobranej pod określone danie.
Przywiązujemy do tego dużą wagę. Poza tym serwowane
potrawy dekorowane są jadalnymi, specjalnie dobranymi, kwiatami. A zatem jeżeli ktoś lubi jeść, to powinien
spróbować wszystkiego, co mamy w karcie i sam wybrać
to, co mu najbardziej smakowało. Ja mam z tym problem.
Znawcy tematu mówią, że dobre jedzenie nie ma ceny.
Zgadza się Pan z tym?
Dobre potrawy, przygotowywane ze świeżych produktów, a nie mrożonek czy półproduktów, nie mogą być tanie.
W związku z tym dania z karty, przygotowywane indywidualnie na zamówienie do tanich nie należą. Ale... Nasze menu
układamy w taki sposób, że większość klientów znajdzie
u nas dania dostosowane do swojego portfela. Dlatego proponujemy obiady rodzinne i weekendowe, są lunche. Poza tym
dla jednego coś jest za drogie, a dla drugiego cena tej samej
potrawy nie jest wygórowana. Zresztą są w Łodzi restauracje
z cenami znacznie wyższymi niż u nas.
W takim razie na jaki wydatek musi się przygotować
czteroosobowa rodzina, która chciałaby zjeść
w Kamienicy nr 6 niedzielny obiad?
Przystawka, dwudaniowy obiad, deser i kieliszek wina
musującego – koszt takiego zestawu dla czterech osób, to
około 200 złotych.
Nie ma dobrej kuchni bez dobrze zaopatrzonej piwnicy
z dobrymi winami. Wiem, że w Kamienicy nr 6 macie
taką piwnicę i że jest to największa winiarnia w naszym
województwie.
Kiedy lokal dostosowywano na potrzeby restauracji,
w podziemiach odkryto piwnicę o kolebkowym sklepieniu. Przedwojenni właściciele budynku mieli tam przygotowany schron na wypadek wojny. Nie było się nad czym
zastanawiać. Od razu zrodził się pomysł, by ją wykorzystać jako piwnicę winiarską. Panuje w niej naturalny
chłód, utrzymuje się stała wilgotność powietrza, a piękna
cegła nadaje wnętrzu charakteru.
Można skorzystać z rady sommeliera, uczestniczyć
w warsztatach winiarskich. Wina traktujecie wyjątkowo.
Wyjątkowo, bo mamy wyjątkowego fachowca od wina.
Przemysław Kowalski, bo o nim mówię, to pasjonat wina,
członek American Sommelier Association i założyciel
Akademii Wina w Łodzi. Wcześniej pracował jako sommelier w restauracji Magdy Gessler – Polka w Manufakturze.
To właśnie dzięki niemu powstała największa winiarnia
w województwie łódzkim. Ciekawostką może być fakt, że
– zgodnie zresztą z ideą całej restauracji – wiele win pochodzi od polskich producentów. Ale oprócz tego w karcie
trunków można znaleźć mnóstwo ciekawych pozycji win,
pochodzących z całego świata.
Ile trzeba zapłacić za butelkę wina z piwniczki?
A to różnie, są wina za pięćdziesiąt dziewięć złotych i takie, które kosztują nawet trzy tysiące.

Sami wypiekacie chleb i robicie masło. Skąd ten pomysł?
Pomysł pojawił się w momencie projektowania wyposażenia kuchni. Zakupiony został odpowiedni sprzęt, który
umożliwia wypiek chleba i produkcję masła. Ale nie tylko
to przygotowujemy sami. Również torty i ciasta potrafi my
sami przygotować. Mamy stanowisko dla cukiernika.
Jam session, pokazy barmańskie – jakie atrakcje
szykujecie na zbliżające się jesienne wieczory?
Nasze propozycje spotkały się ze sporym zainteresowaniem. Szczególnym powodzeniem cieszył się koncert Bartka Grzanka, który chcemy niebawem powtórzyć. Mamy
zamiar raz w miesiącu proponować naszym gościom spotkanie z kimś wyjątkowym. Nazwisk jeszcze nie zdradzę.
Można powiedzieć, że w Kamienicy nr 6 w Aleksandrowie
Łódzkim sporo się dzieje.
Dopiero się rozkręcamy. Sporo to dopiero będzie się działo. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Łacheta

95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 6
Biuro: 735 161 535, biuro@kamienica6.pl
Rezerwacja: 735 161 535, rezerwacje@kamienica6.pl
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styl życia

Jak zmobilizować się do działania
po wakacyjnej przerwie

Nie rzucaj się na głęboką wodę. Nie zaczynaj od wymagających projektów, których skala może cię przytłoczyć i zniechęcić. Pierwsze dni w pracy potraktuj
ulgowo. Zorientuj się jakie zadania są przed tobą
w najbliższych dniach i tygodniach. Zaplanuj konkretne działania, ustal swoje priorytety i trzymaj się
ich. To pozwoli ci łagodnie, ale konsekwentnie wdrożyć się w obowiązki jakie niesie ze sobą praca.

Pracuj mądrze

Nie wiem czy wiesz, ale po 1,5 godzinie intensywnej
pracy nasza efektywność i koncentracja spada. Dlatego
zalecane są przerwy, które pozwolą ci szybko się zregenerować i powrócić do efektywnych działań. Zasada POMODORO mówi o tym, że powinniśmy pracować
w cyklach: 25 minut pracy – 5 minut przerwy. Po trzech
lub czterech takich cyklach, zalecany jest dłuższy odpoczynek. Warto jest znaleźć swój cykl pracy. Dla każdego z nas jest on nieco inny. U mnie sprawdzają się
cykle godzinne z 15 minutową przerwą. Zobacz jak jest
u ciebie. W miarę możliwości staraj się łączyć zadania
w pary. To pozwoli ci zyskać na czasie oraz efektywniej
realizować podobne do siebie tematy i zagadnienia.

Postaw na samodyscyplinę

Nie wszystkie zadania jakie stawia przed tobą praca
będą ekscytujące. Są rzeczy, które musisz wykonać
niezależnie od poziomu twojej motywacji. Dlatego tak
ważna jest samodyscyplina. To ona sprawia, że działasz pomimo wszystko. To dzięki niej odhaczasz na
swojej liście kolejne, zrealizowane zadania, co daje ci
poczucie satysfakcji i zadowolenia z siebie. Te emocje
są szalenie ważne, ponieważ to one napędzają cię do
dalszego działania, motywują i wzmacniają twoją samodyscyplinę.
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Fot.: archiwum prywatne

Powrót do rzeczywistości po długiej,
wakacyjnej przerwie dla wielu z nas
bywa trudny. Ciężko jest nam się odnaleźć
w codziennej rutynie, obowiązkach
i terminach, które nieubłaganie przypominają
o kończącej się beztrosce. Sama myśl
o pracy i związanych z nią zawodowych
obowiązkach wywołuje w nas opór
i zniechęcenie. A zatem, jak się zmobilizować
do działania? Od czego zacząć?
Zaczynaj dzień od żaby

Żaby to sprawy priorytetowe, to zadania dużego kalibru, które często przesuwamy, odkładamy, zostawiamy na później. Kijanki to kwestie błahe, którym
często oddajemy swój czas i energię. Brian Tracy autor książki „Zjedz tę żabę” twierdzi, że umiejętność
wyboru pomiędzy tym co ważne, a tym co trywialne i błahe jest czynnikiem warunkującym sukces
zarówno życiu zawodowym jak i prywatnym. Dlatego zawsze zaczynaj swój dzień od tego, co naprawdę
istotne. Dzięki temu będziesz działać na najwyższym
poziomie swojej energii, a w rezultacie szybko, sprawnie i skutecznie rozprawisz się z najbardziej wymagającymi zadaniami.

Odpoczywaj

Planując i wypełniając harmonogram zadań na najbliższe dni pamiętaj, aby uwzględnić w nim czas
dla siebie. Każdy człowiek, bez wyjątku, potrzebuje
odpoczynku, regeneracji, naładowania baterii. Nie
zapominaj o sobie. Nie lekceważ tego. Jeśli intensywnie pracujesz, musisz pamiętać, że twoja energia nie
ma nieskończonych zasobów i należy ją regularnie
odnawiać. Precyzyjnie zaplanuj swój czas na odpoczynek. Tylko zregenerowany i wypoczęty człowiek
jest w stanie efektywnie realizować swoje zawodowe
cele. Powodzenia! l

Kasia Malinowska
Certyfikowany coach, trener. Specjalistka w zakresie budowania pewności siebie. Twórczyni projektu Kobiety! Czas na kawę.
Prowadzi warsztaty i szkolenia w języku polskim oraz angielskim.
facebook.com/malinowskacoaching
k.malinowska@inspiration.edu.pl

styl życia

Seniorzy! Marsz na Paradę!

Zdjęcia: archiwum Urzędu Miasta Łodzi

Będzie skocznie, głośno i wesoło! Już 7 września odbędzie się Parada Seniorów
„Srebrna Fiesta” – wielkie święto łódzkich seniorów. Najstarsi mieszkańcy miasta
i wszyscy, którzy lubią dobrą zabawę przemaszerują ulicą Piotrkowską.

Agata Dawidowicz

Prezydent Hanna Zdanowska, Parada Seniorów 2017

Trzecia łódzka Parada Seniorów zacznie się w samo południe przy ulicy Piotrkowskiej 30 i przejdzie do pasażu
Schillera. Poprowadzi ją DJ Wika, najstarsza polska didżejka, która, jadąc na specjalnej platformie, pomoże rozkręcić imprezę. Seniorom towarzyszyć będą szczudlarze,
animatorzy i bębniarze.
W Łodzi pierwszy raz Parada Seniorów przeszła Piotrkowską trzy lata temu, a zainicjowało ją środowisko seniorów z Górnej, skupione wokół domu kultury przy Lokatorskiej. Ubiegłą i tegoroczną edycję organizują Ośrodek
Kultury Górna we współpracy z dzielnicowymi Centrami
Aktywizacji Seniora, a finansuje magistrat. – Parada Seniorów jest częścią projektu „60+ Czas Na Kulturę” realizowanego na zlecenie Wydziału Kultury UMŁ – wyjaśnia
Agata Dawidowicz, dyrektor Ośrodka Kultury Górna.
– Jest to kampania promocyjno-informacyjna, która ma
zachęcić emerytów do uczestnictwa w życiu kulturalnym
Łodzi. Muzea, teatry, galerie mają wiele ofert przygotowanych z myślą o seniorach, ale wie o tym tylko garstka potencjalnych odbiorców. Chcemy to zmienić.
W przygotowanie i realizację imprezy zaangażowane
są wszystkie łódzkie domy kultury. Na scenie w pasażu
Schillera zaprezentują się zespoły artystyczne, które tworzą i w których występują seniorzy. Udział w wydarzeniu
może wziąć każdy senior. – Zależy nam na tym, żeby Parada integrowała całe środowisko najdojrzalszych łodzian.
Nie tylko tych skupionych wokół dzielnicowych domów
kultury czy innych instytucji, ale wszystkie starsze osoby
mieszkające w Łodzi. Mimo że mamy bardzo aktywnych
twórczo i kulturalnie seniorów, wciąż jest ogromna grupa
emerytów, którzy żyją w samotności i nie korzystają z proponowanych wydarzeń. Wydaje im się, że albo to nie wypada, albo że ich nie stać na bilet do teatru czy muzeum,

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski

Nie wiedzą, że są dla nich oferty ze specjalną ceną – przekonuje wiceprezydent Krzysztof Piątkowski.
Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu – to motto przyświeca działaniom łódzkiego samorządu na rzecz mieszkających w mieście seniorów. Podkreślanie ich roli w życiu
Łodzi, angażowanie w proponowane działania i projekty,
namawianie do korzystania z wydarzeń kulturalnych – to
wszystko ma na celu wykorzystanie potencjału osób 60+
i ich aktywności na potrzeby miasta oraz pokazanie seniorom, że wciąż są potrzebni. – Takie projekty i akcje jak „60+
Czas Na Kulturę”, czy Parada Seniorów przełamują panujące stereotypy, że osoby starsze mają już wszystko za sobą
i teraz pozostaje im tylko telewizor i przychodnia zdrowia
– mówi Agata Dawidowicz. – Proponujemy im wspaniałą
przygodę, mnóstwo możliwości do spędzania czasu w fantastycznym towarzystwie, do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, do poznawania sztuki. l
Srebrna Fiesta potrwa w pasażu Schillera do 14.30. Na scenie
zaprezentują się zespoły artystyczne z Centrów Aktywnego Seniora.
Będzie to też okazja do zapoznania się z ofertą domów kultury
skierowaną do seniorów. Finałem imprezy będzie zaplanowana
do wieczora disco-potańcówka, którą poprowadzi DJ Wika.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi
Seniorzy są rosnącą częścią naszej społeczności. Jej
ogromną siłą. Marzy mi się, żeby jak najaktywniej
uczestniczyli w życiu Łodzi, dzielili się swoją wiedzą,
doświadczeniem i mądrością życiową. I żeby żyło im
się tu po prostu dobrze i ciekawie. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich
„srebrnych” łodzian do korzystania z kompleksowej oferty przygotowanej przez Miasto specjalnie z myślą o nich. I do zobaczenia na Paradzie!
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W rodzinnej Tubajce
Od pięciu lat udaje nam się tworzyć i współtworzyć kompletną ofertę dla różnych
grup odbiorców. Oczywiście prym wiodą atrakcje dla dzieci oraz te dedykowane
całym rodzinom – mówi Katarzyna Kapela, właścicielka kawiarni Tubajka.
LIFE IN. Łódzkie: Tubajka znajduje się w doskonałym
miejscu, to na pewno przyciąga klientów. Co jeszcze
oferujecie?
Katarzyna Kapela: Poza tym, co widać na pierwszy rzut
oka, czyli ciekawymi wnętrzami zaprojektowanymi i wykonanymi przez nas, nieustannie organizujemy lub współorganizujemy rozmaite atrakcje, wydarzenia i niespodzianki. Od pięciu lat udaje nam się tworzyć i współtworzyć
kompletną ofertę dla różnych grup odbiorców. Oczywiście
prym wiodą atrakcje dla dzieci oraz te dedykowane całym
rodzinom. Sezon rozpoczynamy od Dnia Dziecka i urodzin
Tubajki. Od czerwca do września, co sobotę zapraszamy na
Park Śniadaniowy – targ, gdzie poza zjedzeniem kilkunastu
rodzajów śniadań od lokalnych dostawców na gości czekają
animacje, zajęcia sportowe, taneczne, warsztaty i wiele innych. Ważne dla nas jest, aby każdy członek rodziny mógł
się świetnie bawić. Wszystkie te atrakcje są bezpłatne. W naszym kalendarzu na stałe goszczą również zajęcia sensoryczne, muzyczne i plastyczne dla najmłodszych, spotkania
dla mam chustujących, oraz warsztaty dotyczące bardzo
wielu dziedzin – zdrowia, wychowania dzieci, programowania, rozwoju, odżywiania, ekologii, psychologii, czy sztuki.
Warsztaty pszczelarskie dla dzieci i rodzinne tworzenia lasu
w słoiku to hity ostatniego sezonu. Jesienią na zlecenie Zielonej Łodzi realizujemy cykl gier terenowych – Gry Parkowe.
Sami organizujecie różne wydarzenia, ale można też
u Was zorganizować własne.
Lokalizacja w Domku Ogrodnika daje nam szerokie możliwości. Można zorganizować u nas zarówno obiad rodzinny,
chrzest, spotkanie ze znajomymi, a nawet wesele, których
mamy już kilka na swoim koncie. Jesteśmy również otwarci
na inicjatywy i pomysły z zewnątrz.
Promujecie się jako miejsce spotkań dla całych rodzin.
Czym się wyróżniacie?
Tworząc Tubajkę przyświecał nam jeden cel, aby stworzyć miejsce rodzinne. Takie, w którym dobrze poczują się
dziadkowie, rodzice, dzieci, single, pary, a nawet psy. Było to

nie lada wyzwaniem, ponieważ bardzo trudno jest spełnić
oczekiwania wszystkich, uznaliśmy jednak, że z gościnnym,
otwartym podejściem jest to możliwe. Do dyspozycji dzieci
jest bawialnia, przytulna sala kawiarniana z kanapami i fotelami, sale z wysokimi stołami i krzesłami idealne nadają
się na spotkania większych grup, czy obiady rodzinne. Aby
w Tubajce dobrze spędzało się czas zawsze udostępniane są
darmowe karafki z wodą z owocami, a w jednej z łazienek
postawiliśmy przewijak, na którym czekają pampersy.
Co dobrego można zjeść?
Zjeść można domowe ciasta wypiekane codziennie u nas
w Tubajce, wiele z nich to nasze autorskie przepisy lub
receptury naszych babć i mam, naturalne lody, kanapki z pysznymi dodatkami, również przygotowywanymi
przez naszego kucharza, koktajle, soki owocowe. W weekendy zapraszamy na lunche, a w niedziele na śniadania.
Wszystkie nasze dania i produkty są naturalne, pozbawione chemicznych polepszaczy, czy konserwantów. W miarę
możliwości bazujemy na ekologicznych uprawach i produktach sezonowych, od lokalnych dostawców. Zawsze
znajdzie się u nas propozycja bezglutenowa i wiele opcji
wegańskich. Wkrótce planujemy otwarcie naszej długo
oczekiwanej restauracji Dom Ogrodnika. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Łacheta

Tubajka
Plac Zwycięstwa 3
90-312 Łódź
Tel. 42 307 31 87
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Mixujemy na Piotrkowskiej
Mixer Regionalny Łódzkie 2018 już 8-9 września. Piotrkowska będzie
pełna atrakcji: smaków, zapachów i muzyki. Na stoiskach zaprezentuje
się 100 wystawców z całego regionu. Wystąpią m.in. Grażyna
Łobaszewska, Edyta Geppert, Reni Jusis, Iza Lach, Kuba Badach, Marek
Dyjak, Nikola Kołodziejczyk, Łukasz Lach i Wolna Grupa Bukowina.
Mixer Regionalny to największa i otwarta dla wszystkich impreza promująca Województwo Łódzkie. Przyświeca jej hasło „Łódzkie na weekend”. To doskonała
okazja, aby w jednym miejscu poczuć klimat i różnorodność kulturową miast i wsi Województwa Łódzkiego.
Na trzech scenach ustawionych przy ulicy Piotrkowskiej i w pasażu Schillera pojawią się regionalni wystawcy z niezwykle bogatą ofertą atrakcji turystycznych, artystycznych, kulinarnych i kulturalnych.
Sobota będzie należała do przedstawicieli samorządów z regionu łódzkiego. W niedzielę zaprezentują się
podmioty ekonomii społecznej, instytucje i organizacje pozarządowe. Mixer będzie gościł także reprezentantów regionów partnerskich, koła gospodyń wiejskich,
lokalne grupy działania oraz instytucje publiczne, które
współorganizują mixerowe atrakcje.
Będą degustacje, animacje, pokazy i przemarsz orkiestr
dętych. Na scenie wystąpią artyści z regionu łódzkiego,
nie zabraknie wielkich gwiazd. W sobotę wieczorem odbędzie się koncert „Na pozór – tribute to Bogusław Mec”,
w którym wystąpią Grażyna Łobaszewska, Edyta Geppert, Reni Jusis, Iza Lach, Kuba Badach, Marek Dyjak, Małgorzata Hutek & Nikola Kołodziejczyk, Skubas, Andrzej
Adamiak, Łukasz Lach. W niedzielę zagra zespół Bez Jacka
i Wolna Grupa Bukowina. Przed południem wystartuje
„Bieg z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.”

Lokalne specjały

W ten weekend ulica Piotrkowska będzie obfitowała
w atrakcje i oddziaływała na wszystkie zmysły. Na wyciągnięcie ręki będą ludowe rzeźby, wycinanki, ceramika, hafty oraz znawcy tych kunsztów.
Będzie można zamieszać łychą w garnkach pełnych lokalnych, wyśmienitych specjałów, z których słynie nasz
region. Na stoiskach sprawdzicie, gdzie w Województwie
Łódzkim najlepiej odpocząć nad wodą, które miejsca wybrać na spływ kajakowy czy wycieczkę rowerową.
Mixer Regionalny to święto całego Województwa
Łódzkiego. Mixuje już od 2004 roku. Niezmiennie jest
imprezą niekomercyjną i niebiletowaną. W tym roku
Mixer Regionalny miał dwie wakacyjne odsłony. Impreza zawitała do Piotrkowa Trybunalskiego i Uniejowa. l
Program i relacje z poprzednich edycji na www.mixer.lodzkie.pl.

Foto: Tomasz Ogrodowczyk, archiwum UMWŁ

Sobota z gwiazdami

Marszałek Witold Stępień o Mixerze
Na Mixer Regionalny zapraszam tradycyjnie
tuż po wakacjach. W sobotę 8 września
ul. Piotrkowska w Łodzi należeć będzie do
regionów partnerskich, miast i gmin z naszego województwa oraz zaproszonych
przez nich gości. Spodziewam się wtedy
barwnych prezentacji opartych o tradycję
i mozaikę kulturową, która zachęci do turystyki po naszym regionie i poznawania go bliżej przez cały rok. Zakończeniem tego
dnia będzie nostalgiczny koncert, w którym wielcy polscy artyści
przypomną w swoich interpretacjach piosenki Bogusława Meca.
Drugi dzień oddajemy organizacjom pozarządowym, służbom
mundurowym, naszym jednostkom kulturalnym. O atrakcje
– zwłaszcza dla najmłodszych – również zatem nie martwię się.
I ten dzień zakończymy koncertem. Jak widać szykujemy ciekawe propozycje w oparciu o hasło „Promuje Łódzkie”: będziemy
promować to, co w Łódzkiem najlepsze oraz damy się wypromować tym, którzy z Łódzkiem są związani.
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Neuromatematyka, czyli recepta
na bezbolesne uczenie się matematyki
Łódź jest drugim miastem w Polsce, w którym dzieci mają szansę osiągnąć
ponadprzeciętne zdolności szybkiego liczenia pod okiem najbardziej prestiżowej
instytucji na świecie – Japońskiego Związku Sorobanu – mówi Aneta Grzanek,
łodzianka, jeden z dwóch certyﬁkowanych trenerów Sorobanu, pomysłodawczyni
i założycielka Szkoły Superumysłów, czyli Superminds Academy.
LIFE IN. Łódzkie: Jak zrodził się pomysł na Superminds
Academy?
Aneta Grzanek: Pomysł zrodził jak większość pomysłów
z potrzeby. W tym przypadku potrzeby szukania nowych
strategii nauczania matematyki, która dla wielu dzieci jest
trudnym i nielubianym przedmiotem. Tymczasem to właśnie przede wszystkim umiejętności matematyczne będą kluczowe w przyszłym mocno technologicznym świecie. Za 1520 lat, w naszym coraz bardziej zautomatyzowanym świecie,
brak czy niedostatek matematycznych kompetencji stanie się
ogromnym problemem. Już dzisiaj wiemy, że te kompetencje, których dzieci uczą się w szkole, będą zupełnie inne od
oczekiwanych za 15 lat. Superminds Academy, w której realizujemy zupełnie nowe strategie nauczania przedmiotów
ścisłych, jest właśnie odpowiedzią na te potrzeby.
Jakie umiejętności, które są kluczowe dla osiągnięcia
sukcesu w przyszłości, powinny posiąść nasze dzieci?
Na zeszłorocznym World Economic Forum oszacowano, że
jakieś 70 procent zawodów, w których będą pracować nasze
dzieci nie zostało jeszcze wynalezionych. Jesteśmy jednak
w stanie wskazać pewne kompetencje, które mogą okazać
się niezbędne, aby być konkurencyjnym na przyszłym rynku pracy. Są to przede wszystkim: analityczno-logiczne myślenie, czyli łączenie różnych aspektów, analizowanie, dostrzeganie logicznych połączeń między działaniami. Poza
tym strategiczne myślenie, inteligencja interpersonalna,
nawiązywanie relacji, kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań, wielojęzyczność, a także umiejętność radzenia
sobie z negatywnymi emocjami takimi jak stres, porażka,
których podejrzewam w przyszłości nie będzie mniej. Już
dzisiaj niektóre korporacje, zatrudniają wyłącznie osoby,
które znają minimum trzy języki obce.
Jak nauczyć dziecko szybkiego liczenia?
Jesteśmy zafascynowani japońskimi metodami nauczania
matematyki. Nie bez powodu Japonia rządzi dziś w informatyce i naukach ścisłych. Dzieje się tak za sprawą bardzo
prostych technik, które stosowane odpowiednio długo
mogą rozwinąć umiejętności do ponadprzeciętnych. Nasz
program oparty jest na japońskiej metodologii nauczania
matematyki. Krótko mówiąc dzieci liczą na japońskich liczydłach, które mają pięć koralików w każdej kolumnie. Bardzo
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ważny jest tutaj układ rąk – porusza się tylko kciukiem i palcem wskazującym. W tej technice ważne jest wykorzystanie
wyobraźni dziecka do tego, by zapamiętało układ liczydła
i ruchy palców. Po jakimś czasie dzieci są w stanie liczyć już
bez liczydła i potraﬁą dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić
bardzo duże ciągi liczbowe w pamięci. Poza tym, pracujemy
na klockach LEGO, a starsze dzieci uczymy strategii szybkiego mnożenia w pamięci bez liczydeł.
A nauka myślenia strategicznego i kreatywności?
Te umiejętności rozwijamy poprzez eksperymenty naukowe
oraz budowę modeli biznesowych. Dzieci pracują w zespołach, gdzie ktoś pełni funkcje menedżera, księgowego itp.
Dzieci kupują, sprzedają wytworzone produkty, dokonują
transakcji z anglojęzycznym profesorem. Zanim jednak
rozpoczną produkcję muszą zbudować plan strategiczny,
który albo doprowadzi je do sukcesu albo porażki. Młodsze
dzieci wykonują eksperymenty naukowe, jednak otrzymują tylko spis produktów, same muszą dojść do rozwiązania.

Zdjęcia: archiwum Superminds Academy

Na naszych zajęciach dzieci nie dostają wiedzy na talerzu,
muszą ją zdobyć poprzez burzę mózgów w zespole, wykorzystując wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach. My dajemy
im przynętę, ale rybę muszą złowić same.
Niezwykle istotna jest praca w zespole. Czy dzieci
spędzające godziny przed komputerem, komunikujące
się przez smartfony, są w stanie nauczyć się takiej pracy?
Myślę, że dzieci są w pewien sposób spragnione interakcji.
To, że spędzają czas z komputerem, smartfonem i innymi gadżetami informatycznymi, to nie do końca jest ich wina. Od
kogoś czerpią te wzorce. A zatem pokazanie im innych możliwości, innych aktywności, gier, zabaw, do tego wprowadzenie nowych technik nauczania, może skutecznie zmienić ich
styl życia. Przecież praca w zespole, wspólne działanie, to naturalne potrzeby człowieka. Tak samo komunikowanie się.
Dzieci mają tendencję, żeby zarządzać w stylu autorytarnym,
narzucają swoją wolę. Uważają, że bycie menedżerem oznacza dominację nad innymi. To czego chcemy nauczyć podczas
pracy z zespołem, to otwartości na to, co mówi drugi człowiek
i odpowiedniego reagowania na potrzeby innych. Dzieci wiedzą, że podczas gry online, mogą używać obraźliwych słów,
być agresywne i odnosić się bez szacunku do innego gracza,
nie poniosą za to konsekwencji, bo sieć zapewnia anonimowość. Natomiast w rzeczywistości tak to nie działa.
Czy naprawdę matematyka może być banalnie prosta?
Nam też wydawało się to niesamowite. W momencie, kiedy oglądałam programy na temat „ludzkich kalkulatorów” myślałam, że osoby z ekranu posiadają jakieś nadprzyrodzone umiejętności. Okazało się, że to nie są żadni
geniusze. Dzięki swojej pracy i znajomości prostych tech-

nik uczenia się doszli do perfekcji. Każdy człowiek, niezależnie od predyspozycji i wieku, jest w stanie pokonać
kalkulator. Proszę mi wierzyć techniki są banalnie proste.
To proszę podać przykład jakiejś techniki, którą każdy
może przyswoić.
Może mi Pan podać wynik mnożenia liczby 6846 przez 5?
Mogę, ale potrzebuję kawałek kartki, żeby to wyliczyć.
Wcale nie. Musi Pan tylko podzielić każdą z cyfr przez 2 i na
końcu dodać 0. A zatem 6846 razy 5 równa się 34230. To jeden ze sposobów, których jest cała masa. Wystarczy się ich
nauczyć, wyćwiczyć i zapamiętać. Dzieci po pewnym czasie
nie potrzebują kalkulatorów do liczenia. Po trzech semestrach nauki u nas, dzieci są w stanie przemnożyć każdą
liczbę dwucyfrową w pamięci. W liczbach wielocyfrowych
działa to podobnie. Zapraszam na Nasz kanał na Youtube –
Superminds Academy Math Hacks, gdzie pokazujemy bardzo
proste rozwiązania matematyczne.
Gdzie możemy przyswoić wiedzę na temat
neuromatematyki?
Prowadzimy zajęcia w trzech miejscach – OFF Piotrkowska, na Widzewie i w Tuszynie. Rekrutacja trwa cały rok.
To nasz autorski program. Warto dodać, że prowadzimy
także kursy dla trenerów Sorobanu. Zachęcam do śledzenia naszej strony i aktualności. Łódź jest drugim miastem
w Polsce, w którym można nauczyć się szybkiego liczenia
pod okiem najbardziej prestiżowej instytucji na świecie
– Japońskiego Związku Sorobanu. l
Rozmawiał Damian Karwowski

Siedziba główna Łódź-Centrum OFF Piotrkowska 138/140
Łódź-Widzew – ul. Jurczyńskiego 30a
Tuszyn Las – ul. 3 Maja 50
tel. 604 674 514
biuro@supermindsacademy.com
www.supermindsacademy.com
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Centrum Łodzi znów przyciąga
Demografowie ostrzegają: polskie miasta, z Łodzią w ścisłej czołówce, wyludniają
się w zastraszającym tempie. Jeśli panujący obecnie trend się utrzyma,wiele wskazuje
na to, że już w perspektywie dwóch pokoleń liczba mieszkańców Łodzi spadnie
poniżej pół miliona. Wyludnienie najwyraźniej widać w centrach miast.
Skąd takie zjawisko? Przyczyn jest wiele. Na ich czele
należy wymienić emigrację zarobkową: w poszukiwaniu pracy łodzianie, zwłaszcza ci młodzi, opuszczają rodzinne strony, wyruszając czasem za granicę,
a czasem po prostu do innego miasta. Równolegle zachodzi zjawisko suburbanizacji, czyli przenoszenia
się mieszkańców śródmiejskich dzielnic na obrzeża
i przedmieścia: czasem w poszukiwaniu wytchnienia
od miejskiego życia, czasem z tęsknoty za przestrzenią i bliskością zieleni, a czasem po prostu z braku
odpowiednio atrakcyjnych ofert mieszkaniowych
w centrum i przylegających do niego dzielnicach.

Tak było przez długi czas – ale w ostatnich latach coś
wyraźnie drgnęło. Spośród przyczyn drgnięcia warto
wymienić zwłaszcza zakończenie budowy skrzyżowania autostrad A1 i A2, jednego z największych węzłów
komunikacyjnych w Polsce.

Tendencje odwracają się?

Sprawiło ono, że znacznie wzrosła atrakcyjność miasta
w oczach zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Ponadto władze miasta wzmogły wysiłki ukierunkowane na rewitalizację centrum Łodzi i zmianę
wizerunku Śródmieścia. Pełną parą ruszył program
„Mia100 kamienic”, w ramach którego systematycznie
przeprowadzane były remonty kamienic w centrum, co
korzystnie wpłynęło na poziom estetyki łódzkiego Śródmieścia. To ważne, bo kamienice są jednym z najbardziej
znanych i rozpoznawalnych elementów łódzkiej architektury. Słowem: w ostatnich latach nie tylko miasto stało się bardziej dostępne, ale też jego wizytówka zaczęła
być naprawdę reprezentacyjna.

Nowe życie centrum Łodzi

Nie trzeba było dużo czasu, by w nabierającym rumieńców, coraz bardziej atrakcyjnym centrum zaczęły powstawać różnego rodzaju inwestycje komercyjne i biznesowe, a także nowe ośrodki kultury i rozrywki. Na
specjalną wzmiankę zasługuje tutaj – otwarte w 2011 r.
na terenie dawnej przędzalni – centrum OFF Piotrkowska, zgrabnie łączące działalność komercyjną i artystyczną. Szybko stało się ono jednym z ulubionych miejsc,
w których mieszkańcy Łodzi spędzają swój wolny czas.
Rozważając zagadnienie rozwoju centrum Łodzi, nie
można pominąć nowych inwestycji mieszkaniowych,
które naturalnie zaczęły pojawiać się na tym obszarze.
Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje Diasfera
Łódzka, jeden z najnowszych projektów mieszkaniowych w tej części miasta.

Zdjęcia: Diasfera Łódzka

Diasfera Łódzka: zamieszkaj w sercu Łodzi
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Zakończenie budowy Diasfery przewidywane jest na
drugą połowę 2020 roku, ale już można przypuszczać,
że inwestycja odmieni ten fragment centrum Łodzi.
Zlokalizowana przy planowanej, jeszcze nie nazwanej,
drodze miejskiej łączącej ulicę Targową z Kilińskiego,
na przedłużeniu ulicy Orlej, Diasfera może pochwalić
się pierwszorzędnym sąsiedztwem. W jej bezpośrednim pobliżu znajdują się nastrojowe parki Źródliska
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wraz z palmiarnią, Galeria Łódzka, wydziały Szkoły
Filmowej, wspomniane już centrum OFF Piotrkowska
oraz Muzeum Kinematografii. Diasfera położona jest
też na obszarze historycznego układu urbanistycznego
Nowa Dzielnica, gdzie znajduje się także historyczny
kompleks fabryk Księży Młyn, uważany za jeden z najważniejszych przemysłowych zabytków Łodzi.
To niedopuszczalne, by budynek, który znajdzie się
w tak stylowej lokalizacji – na przecięciu łódzkiej tradycji i nowoczesności – okazał się architektonicznym
rozczarowaniem. Na szczęście nie ma o tym mowy.
Projekt fasady, stworzony wspólnie przez pracownie
MODO architecture, STAAM ARCHITEKT Marcin Sztajerowski oraz ZOKO ARCHITEKCI, nawiązuje swoim
kształtem do klasycznych łódzkich kamienic, jednocześnie zachowując nowoczesny styl.
Wnętrze budynku, który powstanie w ramach I etapu inwestycji, będzie kryło 184 komfortowe mieszkania
o powierzchni od 25 do 81 m2, parking podziemny na
ponad 80 miejsc, rowerownie i lokatorskie komórki. Ciekawe otoczenie, piękna elewacja, wnętrze wyposażone
zgodnie z obowiązującymi standardami: wszystko to

sprawia, że Diasfera jest jedną z najbardziej atrakcyjnych propozycji na łódzkim rynku nieruchomości.
Wierzymy, że Diasfera reprezentuje to, co najlepsze w kierunku, w którym obecnie rozwija się Łódź:
nowoczesność, świeżość i młodość, a zarazem pamięć
o tradycji i dobrych wzorach z przeszłości. Czy to wystarczy, aby przyczynić się do rozkwitu centrum? Jesteśmy dobrej myśli. l

Zapraszamy do Biura Sprzedaży
w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 138
(naprzeciwko hotelu Ambasador)
poniedziałek – piątek
9.00 – 17.00
sobota
9.00 – 13.00
tel: +48 605 505 995
diasfera@dudadevelopment.pl
www.diasfera.pl
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Inwestując w nieruchomości
O tym, jak dobrze zainwestować w nieruchomości, by w przyszłości nie martwić się
o godziwą emeryturę rozmawiamy z Robertem Jarczyńskim, członkiem
Stowarzyszenia Mieszkanicznik, inwestorem w nieruchomości, wykładowcą ASBIRO.
LIFE IN. Łódzkie: Warto inwestować w mieszkania pod
wynajem?
Robert Jarczyński: Powiem tak, coraz więcej moich znajomych osiągnęło wolność finansową właśnie dzięki inwestowaniu w nieruchomości, ja zresztą też. Nie wierzę w ZUS, on
nie zapewni mi godnego życia jako przyszłemu emerytowi.
A comiesięczne wpływy z najmu mogą zapewnić początkowo
dodatkowy dochód dla budżetu domowego, a później godne
życie na emeryturze. To zdecydowanie lepsza strategia niż
wiara w to, że państwo będzie miało środki na to, by każdemu opłacić wszystkie potrzeby. Wszystkim polecam książkę
byłego prezesa ZUS, a dzisiaj eksperta Centrum im. Adama
Smitha, Roberta Gwiazdowskiego – „Emerytalna katastrofa”.

Czyli im więcej, tym lepiej?
Nie. Liczba lokali wcale nie jest taka istotna, ważniejsza
jest ich łączna wartość i osiągane z nich stopy zwrotu. Wynajmowanie lokali to biznes, w którym istotne jest oddelegowywanie zadań poszczególnym firmom, tak by samemu
zajmować się najmem jak najmniej. Niestety tej filozofii
znaczna część inwestorów w Polsce jeszcze nie odkryła.
Czym się kierować kupując mieszkania inwestycyjne?
Idea polega na tym, by nabyć mieszkanie, które będzie generowało określoną kwotę z najmu. Do tej pory głównym miernikiem wartości mieszkania oprócz lokalizacji był metraż,
a nie przewidywane i weryfikowane zyski z najmu. Podam
przykład – mamy dwa mieszkania identycznej wielkości zlokalizowane w tym samym budynku – jedno zarabia 2000
zł, drugie 4000 zł. Skąd ta różnica? Z innej, efektywniejszej
aranżacji przestrzeni oraz długoterminowego najmu. W Stanach Zjednoczonych, każdy rozumie, że prawdziwe zarobki
w nieruchomościach nie pochodzą z metrów kwadratowych,
czyli racji samego posiadania, a z dobrego zarządzania
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Foto: archiwum prywatne

Jednym słowem, aby ustrzec się tej emerytalnej
katastrofy, najlepiej zostać rentierem i to jak najszybciej.
Oczywiście zacząć żyć z najmu można zdecydowanie wcześniej, najlepiej już koło trzydziestki, nabywając odpowiednią
liczbę lokali i mądrze się kredytując. W Polsce rynek najmu
ma ogromny potencjał, wystarczy spojrzeć na kraje, gdzie
gospodarka jest bardziej rozwinięta niż u nas, tam jest zdecydowanie większy odsetek lokali wynajmowanych. U nas na
nowo kreuje się dawno zapomniany zawód inwestora w nieruchomości. W Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych
całe rodziny od pokoleń nabywają i zarządzają nieruchomościami na wynajem. I właśnie dlatego tam robi wrażenie jeśli
ktoś posiada 500 nieruchomości, a u nas dziesięć.

Robert Jarczyński
Autor książki „Żyj z najmu”. Zajmuje się zarządzaniem, najmem, podnajmem, flipami, wynajdywaniem i przygotowywaniem okazji dla inwestorów, a także deweloperką.
Chętnie dzieli się swoją wiedzą. Wykładowca ASBIRO
(Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego), jedynej szkoły, w której uczą wyłącznie przedsiębiorcy.
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i w konsekwencji dobrego zarabiania, czyli generowania odpowiednio wysokiego przepływu finansowego dla właściciela.

dać odpowiednią strategię. Mieszkania w centrum dużego
miasta będą o wiele bardziej wartościową inwestycją.

W jakie mieszkania najlepiej inwestować?
Od lat mówi się, że najlepszą inwestycją pod wynajem jest kawalerka. To paradoksalnie prawda i fałsz zarazem. Po pierwsze to zależy od naszych oczekiwań, mocy przerobowych,
wiedzy, czasu, lokalizacji itp. Po drugie kawalerki są tanie,
bo są małe. Jednak ich cena jest stosunkowo wysoka w porównaniu ze spodziewanymi zwrotami. Stąd nabywając taki
lokal możemy liczyć na łatwy i szybki wynajem, ale rzadziej
na wysoką stopę zwrotu. Pokoje do wynajęcia są dzisiaj tak
atrakcyjne, ponieważ generują wyższe stopy zwrotu, a przy
odpowiednim zarządzaniu stabilnie zarabiają.

Co obecnie podbija rynek?
Miniapartamenty, czy też inaczej minikawalerki. Są to duże
mieszkania, które podzielone sprytnie na mniejsze, nawet
na jednej księdze wieczystej, wygrywają z innymi rodzajami mieszkań, ponieważ zarabiają relatywnie najwięcej.
Sęk w tym, że porównując je z luksusowymi apartamentami zarabiają podobnie, jeśli są przygotowane na najem
krótkoterminowy, ale ponieważ w ramach jednego mieszkania jest ich kilka, ryzyko niewynajęcia jest zniwelowane. Oczywiście dobrze przygotowane miniapartamenty nie
są standardowym produktem deweloperów, pojawiają się
tylko wyłącznie w ofercie inwestorów jako zaawansowany
dobrze zarabiający produkt.

Rynek podbijają dziś miniapartamenty,
czy też inaczej minikawalerki, czyli duże
mieszkania sprytnie podzielone na mniejsze,
nawet na jednej księdze wieczystej
Czyli bardziej opłaca nam się większe mieszkanie
z pokojami na wynajem?
Tak. Dzisiaj królują pokoje, czyli mieszkania podzielone
na większą liczbę małych pomieszczeń. Ale inwestując
w lokum własne pieniądze trzeba pamiętać o tym, żeby
byli na nie chętni, trzeba im zapewnić odpowiedni standard. Pokoje muszą być komfortowe, schludne i estetyczne. Nikt nie zdecyduje się na najem graciarni po babci, to
już nie te czasy, konkurencja jest spora.
A w Łodzi warto inwestować?
W Łodzi boom budowlany odczuwany jest od kilku lat.
W szybkim tempie przybywa powierzchni mieszkaniowych
w centrum miasta, na niezagospodarowanych dotychczas
działkach. A lokale w centrum miasta cieszą się dużym zainteresowaniem poszukujących lokum studentów oraz pracowników przyciąganych do miasta przez pracodawców.
Łódź dynamicznie się rozwija, co widać chociażby po tempie
przyrostu powierzchni biurowych.
Zewsząd kuszą nas ofertami najmu apartamentów
wakacyjnych. Warto w nie zainwestować, czy to tylko
kwestia dobrego marketingu?
Aby apartamenty przeznaczone na najem krótkoterminowy
były naprawdę atrakcyjne, nie powinniśmy ulegać marketingowi, modzie czy radom znajomych. Powinien to być element dobrze przemyślanej strategii popartej realną wiedzą.
Przede wszystkim jeśli już inwestować to w nieruchomość,
którą będzie można sprzedać. Z reguły w apartamentowcach
w pasie nadmorskim jest kilkaset apartamentów podobnych
do siebie, dlaczego akurat nasz mieliby wybrać turyści. Osobiście odradzałbym inwestowanie w nadmorskie apartamenty, jeśli jednak ktoś się na to zdecyduje powinien posia-

Jak zarządzać wynajmowaną powierzchnią?
Większość osób, które stać na zakup mieszkań inwestycyjnych, zarabia gdzie indziej, stąd nie ma czasu, aby zarządzać
najmem. Dlatego najbardziej atrakcyjną ofertą na zakup
mieszkania inwestycyjnego jest ta z pakietem zarządzania
w ofercie. Firmy zarządzające najmem, które wiedzą, co
sprzedają i które są pewne produktu i własnego zarządzania,
oferują gwarantowany zysk. Myślę, że w niedalekiej przyszłości pojawią się na rynku w ogólnym obrocie całe budynki
złożone z lokali mieszkalnych, sprzedawane z gwarantowanymi stopami zwrotu, zarządzane przez niezależne i wyspecjalizowane firmy zarządzające najmem i całymi obiektami.
Na koniec mógłby Pan nam powiedzieć jak zaczęła się
Pańska przygoda z inwestowaniem w nieruchomości?
To dość długa historia, zaczęła się jeszcze w szkole. Miałem
różne pomysły, próbowałem swoich sił na wielu płaszczyznach zawodowych, aż w końcu stwierdziłem, że nieruchomości, to jest to czym chcę się zajmować. Przez lata oszczędziłem trochę pieniędzy, w 2012 roku przeprowadziłem się
z Wrocławia do Łodzi, kupiłem kilka mieszkań i tak się zaczęło. Po drodze duża ilość przeczytanych mądrych książek,
kursy, studia – to moja droga do niezależności finansowej,
która trwa do dziś, z czego się bardzo cieszę. l
Rozmawiał Damian Karwowski

„Żyj z najmu”
Autor opisuje, w jaki sposób inwestować
w nieruchomości na wynajem, aby z nich
żyć. Same kalkulacje finansowe to dopiero
początek. Ważny jest każdy element od
skrojenia strategii, abyś rozumiał co robisz
i do czego dążysz, przez przebrnięcie przez
zakup i remont, co wiele osób przyprawia o zawrót głowy, aż do zarządzania
najmem, co finalnie jest KLUCZEM w zarabianiu na nieruchomościach do wynajęcia.

www.zyjznajmu.pl l www.zytnia8.pl l robert@rentme.ltd l https://www.facebook.com/robert.jarczynski.7
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Apartamenty Żytnia 8 – 160 metrów od Manufaktury w Łodzi!
Chcesz mieszkać w genialnej lokalizacji w Łodzi? A może chcesz mieć
mieszkanie na wynajem w topowej lokalizacji, która ZAWSZE będzie zarabiać?

UL. ŻYTNIA

www.żytnia8.pl

W nieruchomościach decydujące są trzy czynniki:
MIESZKANIE
NR 8
LOKALIZACJA, LOKALIZACJA,
LOKALIZACJA!
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Tak, to nie jest pomyłka,
ulica Żytnia 8 jest w odległo1 PIĘTRO
ści 160 metrów od Manufaktury w Łodzi. Czy wyobrażasz sobie jak bardzo wyjątkowa
POWIERZCHNIE: jest taka inwestycja?
Nikomu w Polsce nie trzeba
chyba wyjaśniać11,94
nicM²więcej!
1. KORYTARZ Z ANEK. KUCH.
2. POKÓJ mieszkań pozwala
9,90 M²
Mało tego układ funkcjonalny
na al3. POKÓJ
9,81 M²
ternatywne i optymalne wykorzystanie
powierzchni
dla
4. POKÓJ
9,56 M²
inwestorów na wynajem. Apartamenty
na najem
krótko5. POKÓJ
10,72 M²
6. ŁAZIENKAczy podział na
3,17mniejsze
M²
terminowy, wynajem na pokoje,
7. WC
1,63 M²
apartamenty. Dla każdego inwestora oznacza to więcej
RAZEM
M² Devepieniędzy z najmu. Najnowsza
inwestycja 56,73
MPM
+ BALKON
3,81 M²
lopment – dewelopera budującego
pierwszy raz
w Łodzi,
ale obecnego na rynku od 10 lat – to
kameralny
BIURO
SPRZEDAŻY: budynek
Łódź, ul.Lutomierska 8/12
składający się z 24 apartamentów 291-058
i3
pokojowych,
zlokatel:
509
794 176, 530 08 95 08
biuro@mpm-development.pl
lizowanych w pięciokondygnacyjnym
budynku, z miejz.nowik@mpm-development.pl
scami postojowymi i komórkami lokatorskimi w garażu
mgr inż.arch.Ewa Dąbrowska
PROJEKTANT:
podziemnym. Dostępne mieszkania mają od 38 do 64 m2,
przestronne balkony, loggie lub w przypadku mieszkań
usytuowanych na parterze – własne ogródki.
– Nie można obok takiej okazji przejść obojętnie.
W Łodzi są już deweloperzy, którzy oferują 5–6% stopy
zwrotu z najmu. Dostrzegając niesamowity potencjał
„Ósemki” przy ulicy Żytniej inwestorzy będą mogli uzyskać znacznie lepsze zwroty z najmu sięgające 8–10%! To
gwarantuje sukces tej inwestycji – tłumaczy Robert Jarczyński, ekspert rynku nieruchomości.
Projekt mieszkalny „Ósemka” to rewelacyjne miejsce
dla osób preferujących towarzyski i aktywny styl życia. W najbliższym otoczeniu dostępne są także lokalne
sklepiki, piekarnie, apteka oraz szkoły (podstawowe, liceum, szkoła baletowa).

Apartamenty Żytnia 8
Robert Szatanik
Katarzyna Wieczorek
telefon: 603604305
telefon: 883647169
robert.szatanik@gmail.com kwieczorek@polnoc.pl

58

Wyposażenie i zagospodarowanie lokalu ma charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowi oferty handlowej

zdrowie

O profilaktyce, zdrowiu
i sportowym dreszczyku
Często pacjenci przekonują się
do badań profilaktycznych dopiero
wówczas, gdy podczas ich wykonania,
wykrywamy niebezpieczną
chorobę, ratując w ten sposób ich
życie. Ciągle zastanawiam się jak
to jest, że tak chętnie poddajemy
corocznym badaniom technicznym
własne samochody, a o tym, że
nam też są potrzebne coroczne
„przeglądy” zapominamy – mówi
Sławomir Walczak, właściciel
centrum medycznego „Profilaktyka
i Zdrowie”, specjalista medycyny
tropikalnej i medycyny pracy.
LIFE IN. Łódzkie: Panie doktorze „Profilaktyka i zdrowie”,
której Pan jest właścicielem, skupia się na medycynie
pracy. Czy może Pan nam przybliżyć nieco to pojęcie?
Ogólnie rzec ujmując medycyna pracy zajmuje się badaniem
i monitorowaniem zdrowia wszystkich pracowników. To
dziedzina medycyny, która zajmuje się ochroną pracowników przed szkodliwymi czynnikami środowiska pracy oraz
całościową opieką profilaktyczną. Przeprowadzamy badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne. Medycyna pracy to dziedzina wielodyscyplinarna, opierająca się
na znajomości interny, patologii zawodowej, fizjologii pracy,
higieny pracy, toksykologii, psychologii i ergonomii pracy.
Badania medycyny pracy wykonują lekarze, pielęgniarki
i psycholodzy; wszystkie te osoby muszą mieć dodatkowe
uprawnienia, dodatkową wiedzę oraz kwalifikacje. Każdy
pracownik z pewnością odbył jedną wizytę w przychodni
medycyny pracy, gdzie otrzymał zaświadczenie o zdolności
do wykonywania zawodu i braku przeciwwskazań do pracy.
Chyba nie wszyscy wychodzą z pozytywnym orzeczeniem?
Oczywiście, że nie. Do dziś pamiętam pana, który przyjechał
do nas z miejscowości odległej o 70 kilometrów od Łodzi i niestety nie mogliśmy mu wydać pozytywnego orzeczenia. Wykryliśmy schorzenie, które uniemożliwiało mu wykonywanie
pracy na wskazanym stanowisku. Ile musieliśmy nasłuchać
się niemiłych słów pod naszym adresem. Wiem, że może praca przeszła koło nosa, ale to zdrowie powinno być najważniej-

60

sze. Często badania, na które kieruje pracodawca są jedynym
sposobem na profilaktykę.
Od czego zależy, jakie badania wykonujecie danemu
pracownikowi?
To wszystko regulują przepisy, nie określamy sami zakresu
badań. Badania profilaktyczne mają na celu wykluczenie
przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy. Badania wstępne wykonywane są
przed rozpoczęciem pracy, badania okresowe wynikają z terminu badania wyznaczonego przez lekarza medycyny pracy,
a badania kontrolne wykonuje się pracownikowi, który przez
dłużej niż 30 dni był niezdolny do pracy z powodu choroby.
Kto wydaje skierowanie na takie badanie?
Pracodawca, który na skierowaniu musi zaznaczyć nazwę
stanowiska pracy oraz wykaz szkodliwych czynników
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występujących na stanowisku pracy. W przepisach podany jest
obligatoryjny zakres badań do wykonania przy czynnikach
szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy.
O jakich czynnikach szkodliwych mówimy? Na jakie
choroby jesteśmy narażeni w środowisku pracy?
Przykładowo praca w hałasie często prowadzi do czasowego lub trwałego przesunięcia progu słyszenia, dlatego
pracodawca ma obowiązek kierowania pracownika przez
pierwsze trzy lata na konsultacje lekarskie – badanie słuchu i konsultację laryngologiczną, po to, by zobaczyć jak na
hałas reaguje organizm pracownika. Praca przy różnego
rodzaju środkach chemicznych też jest bardzo niebezpieczna, dlatego pracownikom wykonuje się co pół roku próby
wątrobowe, by przekonać się, czy toksyny zagrażają zdrowiu i życiu. Praca przy monitorach komputerów osłabia
wzrok, proszę popatrzeć na starsze pokolenie, które większość życia spędziło w erze bez komputerów, laptopów,
smartfonów, tabletów, oni mają sokoli wzrok. Okularów
potrzebują jedynie do czytania, ale to z powodu starczowzroczności. Powinniśmy pamiętać o tym, że po każdych
45 minutach spędzonych przed ekranem komputera, należy zrobić 15 minutową przerwę i popatrzeć na zieleń, barwy uspokajające, żeby nie przemęczać wzroku. Pracując
przy biurku narażeni jesteśmy na schorzenia kręgosłupa,
zresztą dotykają one wielu grup zawodowych, dlatego często prowadzimy szkolenia z zakresu ergonomii na stanowisku pracy, pokazujemy jak siedzieć, jak wstawać, jak dźwigać, by zbytnio nie obciążać kręgosłupa.
Pracownicy traktują badania jako przymus czy przywilej?
Jak bym traktował jako przywilej, ponieważ dzięki nim
wielokrotnie udaje się wykryć poważne choroby, chociażby choroby cywilizacyjne takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, ale też nowotwory. Pamiętam jak u młodej
dziewczyny zdiagnozowaliśmy białaczkę i jak wówczas jej
rodzina prowadząca duży zakład pracy, doceniła rolę badań profilaktycznych. Ciągle zastanawiam się jak to jest,
że tak chętnie poddajemy corocznym badaniom technicznym własne samochody, a o tym, że nam też są potrzebne
coroczne badania zapominamy. Organizm często nie wysyła nam jasnych sygnałów alarmowych lub wysyła sygnały
sprzeczne, które są przez nas bagatelizowane. Ciężkie choroby bardzo często nie dają wyraźnych objawów. Kiedy te
sygnały są już wyraźne, konieczne jest leczenie o wiele bardziej złożone i nie zawsze kończy się ono sukcesem. Badania medycyny pracy są niezmiernie ważne, ponieważ dają
okazję do zweryfikowania stanu zdrowia.
„Profilaktyka i zdrowie” działa już od 20 lat, co się przez
te lata zmieniło.
Wszystko, a przede wszystkim podejście pracodawców do
profilaktyki, która teraz odgrywa niezwykle ważną rolę
i z tego bardzo się cieszę. Sama firma również się zmieniła,
jak zaczynałem miałem jeden gabinet i podpisaną umowę na
konsultacje okulistyczne. Teraz moja placówka oferuje pełen
zakres badań, od morfologii, przez lekarzy wielu specjalności po badania wysoko specjalistyczne. Mamy trzy placówki
w Łodzi i dwie w regionie – w Brzezinach i Głownie. Tylko
w jednej placówce przyjmujemy około 150 pacjentów dziennie.

Dzięki badaniom profilaktycznym
wielokrotnie udaje się wykryć poważne
choroby takie jak cukrzyca, nadciśnienie
tętnicze, ale też nowotwory
Wyliczyliśmy, że przez te 20 lat przebadaliśmy ponad dwa
miliony ludzi. Niezwykłą wagę przykładamy do jakości
świadczonych przez nas usług. Każdy pacjent przychodzący
do nas ma wykonany komplet badań w ciągu jednego dnia.
Świadczymy też usługi lekarzy specjalistów na zasadach
komercyjnych i w tym przypadku liczy się kompleksowość
badań. Nie wyobrażam sobie, że pacjent przychodzi na przykład do urologa i nie może na miejscu wykonać dodatkowych
badań, dlatego w gabinecie stanął specjalistyczny sprzęt jak
chociażby USG, aparat do badania przepływu moczu. Mam
świetnych pracowników, najlepszych jacy mogli mi się trafić. Przed przyjęciem do pracy rozmawiam z każdym z nich
osobiście, każdego pracownika znam z imienia i nazwiska,
bo biorę odpowiedzialność za ich pracę. W prowadzeniu firmy pomagają mi dwaj starsi bracia, wspiera cudowna żona
i szóstka moich dzieci.
A Pan wspiera sportowców?
Taką mam pasję, lubię pomagać szczególnie dzieciom uprawiającym różne dyscypliny sportu – rugby, piłkę ręczną
i nadzieję polskiej lekkiej atletyki – Jasia Gabryelczyka, który kiedyś będzie mistrzem w rzucie młotem, jestem tego pewien. Od lat współpracuję też z Widzewem. To taka miłość
z dzieciństwa, tata zawsze prowadzał nas na mecze tej drużyny. Wspieram Damiana Stasiaka, karatekę i zawodnika
MMA. Sam też kiedyś byłem sportowcem, a życie nauczyło
mnie tego, że jak się poda rękę słabszemu, to wdzięczność
wraca ze zdwojoną siłą. Teraz znajomych zarażam sportową
pasją, razem chodzimy na mecze i czujemy ten dreszczyk
emocji, kiedy stadion wypełnia się po brzegi, a drużyna
wbiega na murawę. I tego wszystkim życzę. l
Rozmawiał Damian Karwowski

Profilaktyka i zdrowie
Siedziba główna
90-001 Łódź, ul. Zgierska 2/8
tel.: 42 659 59 59, tel.: 42 616 20 20;
kom.: 509 175 675
przychodnia@profilaktykaizdrowie.pl
FILIA I
FILIA II
90-553 Łódź,
92-301 Łódź,
ul. Kopernika 67/69;
ul. Piłsudskiego 157;
tel.: 42 633 02 22
tel.: 506 110 509
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Zdjęcia: materiały prasowe firmy PTAK WARSAW EXPO

Beauty Days,
najpiękniejsze z targów
Największe w Europie Centralnej i jedyne w Polsce wydarzenie
integrujące całą branżę kosmetyczną zbliża się wielkimi krokami.
Na Międzynarodowe Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Days
zapraszamy w dniach 21-23 września do PTAK WARSAW EXPO.
Idea Targów Beauty Days to stworzenie platformy do pozyskiwania i wymiany kontaktów biznesowych z całego
świata, zwiększania potencjału organizacyjnego firmy
i budowania rozpoznawalności marki na rynku. Jest to
przestrzeń do zaprezentowania klientom produktów
w formie kompleksowej i optymalnie dostosowanej do ich
profilu. Targi umożliwiają nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy wszystkimi gałęziami przemysłu kosmetycznego. To jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce i jednocześnie mój autorski projekt wzorowany na najlepszych
targach światowych – mówi Nina Ryszka, Prezes Targów.
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. – Dla sektora B2C przygotowano wiele
atrakcji w strefie SHOW, a wśród nich m.in. bicie Rekordu Guinnessa w kategorii Najwyższa fryzura, pokazy
najciekawszych marek oraz spotkania z gwiazdami. Gośćmi specjalnymi Targów będą m.in. Edyta Górniak, Radosław Majdan, Maja Sablewska, Magdalena Pieczonka,
Kajetan Góra, WS Academy Andrzej Wierzbicki i Tomasz
Schmidt, Darryn Pitman oraz Adam Szulc – mówi Alicja
Płatek, dyrektor Targów Beauty Days.
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International Barber Battle i Strefa Brodaczy

PTAK WARSAW EXPO w dniach 21-23 września stanie się
europejską stolicą fryzjerstwa męskiego, wąsów, brody
oraz mody męskiej. Na powierzchni ponad 1000 mkw. będzie można poznać ofertę wiodących producentów profesjonalnego sprzętu, kosmetyków i akcesoriów do włosów
oraz brody. W Strefie Brodaczy odwiedzający spotkają
się z mistrzami fryzjerstwa męskiego, wezmą udział
w bezpłatnych szkoleniach, kupią najlepsze kosmetyki
dla mężczyzn, wygrają cenne nagrody w konkursach czy
oddadzą się w ręce profesjonalnych barberów.
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. Na zwycięzców czeka pula nagród o wartości 50
000zł! Zmagania będzie oceniać jury w składzie: Adam
Szulc, Lady Barber, Kamil Turlej, Łukasz Janik, Mateusz
„Delma” Poznański, Petit Pati oraz gość specjalny Darryn
Pitman. – Serdecznie zapraszam, do uczestnictwa w tej
wielkiej bitwie barberów, w której będę jurorem. Poprowadzę również prezentacje barberskie na scenie głównej. Do zobaczenia w PTAK WARSAW EXPO! – 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 będą organizowane pokazy. Chcemy pokazać, że barbering
w Polsce jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. l

uroda

Wystawcy o targach
Adam Szulc
Barber

Tomasz Pendziak

Warszawska Szkoła Barberingu

Od ponad 30 lat zajmuję się fryzjerstwem
męskim zwanym też barberingiem. Nieprzerwanie od lat osiemdziesiątych każdego roku
biorę udział w targach fryzjerskich polskich
i zagranicznych. Od kilku lat jestem jurorem
lub przewodniczącym jury podczas różnych
mistrzostw fryzjerstwa męskiego w Polsce.
W tym roku po raz pierwszy z naszą ekipą
Adam Szulc Barber Team pojawimy się
na warszawskich Targach Beauty Days, podczas których będę
sędziował bitwę barberów oraz promował swoją najnowszą
branżową książkę „Fryzjer Męski”. Znajdziecie nas na stanowisku Pan
Drwal i tam chętnie pointegrujemy się i porozmawiamy z każdym zainteresowanym tą gałęzią fryzjerstwa. Do zobaczenia!

Targi Beauty Days to miejsce, gdzie spotykają
się największe akademie urody w Polsce. Nie
może zabraknąć i nas – Warszawskiej Szkoły
Barberingu. Odwiedzającym przybliżmy
to, czym zajmujemy się na co dzień, czyli
profesjonalnymi szkoleniami barberskimi,
w swojej ofercie mamy m.in. szkolenie „Od
zera do barbera”, czyli autorski kurs dla
zielonych. Uczymy też królewskiego golenia
czy barberskich technik cięć. Nasze pokazy zapewne zainteresują
nie tylko panów, a my cieszymy się na spotkania z zagranicznymi specjalistami od barberingu. Planujemy dalszy rozwój naszej
szkoły – zwiększenie ilości kursów, stworzenie lokalnych oddziałów oraz sklepu oline Barber Shop z produktami do barberingu.

Wojciech Gąska

Jagoda Korzeniewska

Jesteśmy największym w Europie
producentem drewnianych, certyfikowanych, wodoodpornych i przebadanych
klinicznie akcesoriów kosmetycznych
z membraną antybakteryjną. Uczestniczymy w wielu imprezach targowych, na tle których Targi
Beauty Days mocno się wyróżniają. Nie tylko międzynarodowym
zasięgiem, ale przede wszystkim tym, że ich głównym celem
jest łączenie producentów z dystrybutorami i influencerami.
Bardzo interesuje mnie część związana z możliwością wypracowania trwałych kontaktów z szeroko pojętą blogosferą. Dla
firm takich jak nasza, to najlepszy sposób na dotarcie do influencerów, którzy mają wpływ na rozpoznawalność marki.

Zdecydowałam się na udział w targach, bo
to dobra okazja na spotkanie się z ludźmi
z branży. Uczestnictwo daje mi inspiracje,
dobrą energię i możliwość zareklamowania
moich szkoleń i nie tylko. Jestem stylistą fryzur
i pasjonatką zawodu. Reprezentuję Polskę na mistrzostwach świata
OMC. Doświadczenie zdobywam od 2000 r. w kraju i za granicą.
Ciągle uczę się od najlepszych mistrzów świata, poświęcając się bez
reszty fryzjerstwu. Organizuję szkolenia fryzjerskie dla osób początkujących i zaawansowanych. Pracuję także w UK, tworząc projekt
Tour de Champions. Niosę w sercu idee... moje serce wypełnia sztuka , którą jest fryzjerstwo... Buduję własną markę jako szkoleniowca,
walcząc także o najwyższe podium na mistrzostwach świata.

Mia Calnea

Mistrzyni fryzjerstwa, stylistka

Jolanta Miller-Stępień
Dyrektor szkoły ANAGRA

W Targach Beauty Days jako wystawca
weźmiemy udział po raz drugi. W tym roku
także jako organizator konkursu Ale Meksyk,
w którym to młodzi styliści zmierzą się
w czterech kategoriach: stylizacja włosów,
paznokci, makijażu i projektowanie mody. To niepowtarzalna okazja
na zweryfikowanie swoich umiejętności i zaistnienie w świecie
beauty i fashion. Wszystkie stylizacje w poszczególnych kategoriach
będą nawiązywały oczywiście do tematu Ale Meksyk! Podczas
targów zaprezentujemy ofertę naszej szkoły, kształcącej w zawodach przyszłości: technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik przemysłu mody oraz technik hotelarstwa. Łódzka
Szkoła Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Hotelarstwa ANAGRA, to
szkoła dla pasjonatów, rozwijająca kreatywność, pozwalająca
na realizację marzeń, czynnie wspierająca swoich absolwentów.

Magdalena Szłyk

Marketing Director PIERRE RENÉ
Udział w Targach Beauty Days ze
względu na ich formułę, czyli połączenie typowych targów kosmetycznych
oraz spotkań blogerskich, daje nam
możliwość bezpośrednich kontaktów
zarówno z naszymi konsumentkami jak i blogerkami, z którymi
na co dzień współpracujemy, kontaktując się jedynie drogą
mailową. To doskonała okazja do nawiązania bliższych relacji,
które zaowocują wspólnymi projektami. Firma Pierre Rene
zajmująca się produkcją kosmetyków do makijażu, posiadająca w swoim portfolio trzy marki (Pierre Rene Professional,
MIYO oraz Pierre Rene Medic Laboratorium) została założona
w 1993 roku. Jej nieustanny i dynamiczny rozwój sprawił, że
dzisiaj kosmetyki eksportowane są do blisko 50 krajów na całym
świecie. Podczas targów zaprezentujemy nasze nowości.

Kup bilet już dziś na beautydays.pl i weź udział w najpiękniejszych Targach!
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Uczta
dla

zmysłów
Śluby stają się coraz piękniejszym spektaklem, rozpieszczającym zmysły
gości. To wyjątkowy dzień i warto o niego szczególnie zadbać – mówi
Jolanta Juszczak, właścicielka Galerii Fotografii i Galerii Mody Ślubnej La Perle.
LIFE IN. Łódzkie: Pierwsza była
Galeria Fotografii, czy Galeria
Mody Ślubnej La Perle?
Jolanta Juszczak: Właściwie
powstawały równolegle w tym
samym czasie. Ideą było stworzenie miejsca dedykowanego
ślubom. Myślałam o kompleksowej obsłudze ślubów, ale na
to rynek nie był jeszcze gotowy.
Trzeba pamiętać, że były to
lata dziewięćdziesiąte, kiedy
to przyjęcie weselne było traktowane jak uczta rodzinna, ja
marzyłam o uczcie dla zmysłów.
Skąd pomysł na stworzenie tak wyjątkowego miejsca
w Zduńskiej Woli jak Galeria Mody Ślubnej?
Jako absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania na
Politechnice Łódzkiej miałam do wyboru pracę w dużej
firmie na początek jako sekretarka lub stworzenie czegoś
własnego. Drugie wydawało mi się łatwiejsze i ciekawsze.
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Mniejsze miasto dawało mi możliwość realizacji inwestycji. Małymi krokami, przy wsparciu finansowym rodziców,
zbudowałam obiekt. Szybko zauważyłam, że tworzenie
czegoś od podstaw jest moja pasją, a uśmiech i dobry kontakt z ludźmi ułatwia start.
Czy przed założeniem galerii miała Pani jakieś
doświadczenia związane z tym biznesem?
Żadnego. Przeglądając czasopismo ślubne, zaznaczyłam jeden z numerów telefonów do firmy produkującej suknie ślubne i zadzwoniłam. Stare przysłowie mówi, że kiedy uczeń jest
gotowy, nauczyciel się znajdzie. Telefon odebrała życzliwa
osoba, która wprowadziła mnie w tajniki branży. Fotografią
zainspirowali mnie natomiast rodzice mojego przyszłego
męża. Początkowo podeszłam do niej czysto biznesowo, miłość do niej przyszła z czasem.
Salony sukien ślubnych to dość konkurencyjny rynek.
Czym Pani oferta wyróżnia się na tle konkurencji? Na
czym opiera Pani swoją przewagę konkurencyjną?
To prawda, ale wierzę, że kiedy robi się coś z niesłabnącą
pasją, świat to docenia. Współpracuję z najlepszymi kreato-

rami mody ślubnej, tworząc własną przestrzeń i wsłuchując
się w oczekiwania odbiorców. Co roku odwiedzam największe Europejskie Targi Ślubne. Stale szukam inspiracji, śledzę
trendy światowe, nie bojąc się wprowadzać nowości, które
nie zawsze są komercyjne. Otaczam się mądrymi, pozytywnymi ludźmi, z którymi tworzę silny zespół.
Jaki jest Pani największy sukces w biznesie?
Mocna marka na mapie branży ślubnej.

Czy panny młode są wybredne i często grymaszą?
W salonie ślubnym jest mnóstwo emocji… zachwytów, niepewności, łez szczęścia, często nie do końca związanych z wyborem samej sukni. To czas, w którym wiele się zmienia, człowiek wchodzi w nowy etap życia. Każda rodzina to piękna
historia, a nam dane jest uczestniczyć w tych chwilach. Bardzo zależy mi na tworzeniu nastroju, który pozwoli pięknie
przeżyć ten czas i mam nadzieję, że to się udaje …
Ślub to okazja, na którą obecnie młodzi i nie tylko
nie żałują pieniędzy. Czy biznes ślubny kwitnie?
Śluby stają się coraz piękniejszym spektaklem, rozpieszczającym zmysły gości. To wyjątkowy dzień i warto o niego szczególnie zadbać. Zrekompensują to zdjęcia i nasze wspomnienia. Sam proces tworzenia tego magicznego dnia może być
także fascynujący, zawsze zachęcam przyszłych nowożeńców, aby delektowali się przygotowaniami, to piękny czas dla
nich. Obecnie polska branża ślubna oferuje produkty i usługi
na najwyższym światowym poziomie, ale wspaniały efekt
końcowy nie zawsze jest równoznaczny z wielkim budżetem,
często liczy się oryginalny pomysł.
Ile średnio młodzi wydają na ślubną garderobę i dodatki?
Suknia ślubna z dodatkami to wydatek około 5 tysięcy złotych, a strój Pana Młodego około 3 tysięcy złotych.
Jak zmieniła się moda ślubna na przestrzeni lat?
Nie zmienia się tak intensywnie jak moda dzienna, ale
zmiany są widoczne. Przede wszystkim kolor, kiedyś głównie biały, obecnie królują odcienie ecru, różu, szampana.
Kobiety są coraz bardziej odważne wybierając transparentne tkaniny, czy też modele mocno podkreślające kształty. Polki uwielbiają zwiewności. Panowie zaś szukają oryginalności, chcą wyróżniać się w tłumie gości, a garnitur
już nie jest wykorzystywany po ślubie do pracy.
Co króluje obecnie na rynku ślubnym?
Dominujące trendy to styl rustykalny, boho i glamour. Inne rozwijają się i zdobywają swoich entuzjastów,
wszystkie niezwykle różnorodne i fascynujące.
Jakimi wartościami kieruje się Pani w biznesie?
Z rodzinnego domu wyniosłam empatię i szacunek do drugiego człowieka, to procentuje również w biznesie. Ważny
jest dla mnie rozwój osób, które współtworzą Galerię. Tworzymy piękny zespół. Ja wyznaczam cel i wspólnie do niego

Zdjęcia: archiwum La Perle

A największa porażka?
Nie odnotowuję porażek, jeżeli dzieję się coś niekorzystnego, jest to dla mnie lekcja, dzięki której się rozwijam.

dążymy. Jestem wdzięczna, że mam szczęście pracować z tak
wartościowymi osobami. Dzięki nim mogę realizować swoje
zawodowe marzenia.
Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Najbliższe plany dotyczą projektu Wedding Look, który
spełni marzenie o pięknym ślubie jednej z par. O szczegółach już niedługo będzie można dowiedzieć się na naszej
stronie www.galerialaperle.pl
Na koniec poproszę o kilka rad dla kobiet poszukujących
swojej wymarzonej sukni ślubnej.
Pierwsza – zrób listę maksymalnie trzech salonów ślubnych,
które odwiedzisz. Większa ilość może sprawić, że poszukiwania staną się meczące, a przecież ma to być wspaniały czas.
Druga – zamknij oczy i wyobraź sobie siebie przed ołtarzem w dniu ślubu. Zobacz jak wygląda Twoja suknia – intuicja wiele Ci podpowie.
Trzecia – zabierz do salonu ślubnego najważniejszą dla
Ciebie osobę, kogoś Ci bliskiego, najlepiej jeżeli może być to
mama, mogą to być piękne, niezapomniane chwile dla Was. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia: Archiwum La Perle

La Perle
ul. Kilińskiego 1C, Zduńska Wola
tel. (43) 825 32 01; 607 607 706
kontakt@galerialaperle.pl
www.galerialaperle.pl
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Warsaw
Wedding
Days
Zdjęcia: materiały prasowe firmy PAWO

Powstały z myślą o narzeczonych, ich rodzinach oraz gościach
weselnych. Międzynarodowe Targi Ślubne Warsaw Wedding Days
odbędą się w dniach 22-23 września 2018 w PTAK WARSAW EXPO,
największym Centrum Targowo-Kongresowym w Europie Środkowej.
Targi Ślubne to doskonała okazja do zapoznania się
z ofertą ślubną dla młodej pary. Zakochani znajdą wiele
inspiracji na rok 2019. Poznają najnowsze trendy. Suknie,
garnitury, dodatki, obrączki, bukiety, cała ślubna oprawa – począwszy od wyboru miejsca po tort weselny i prezenty dla gości. Podczas Warsaw Wedding Days wszystko
znajdzie się w jednym miejscu.
– Ślub to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu.
Młodzi pragną mieć wesele jedyne w swoim rodzaju
i chętnie korzystają z wszelkich nowości i udogodnień.
Piękna ceremonia, nietuzinkowe dekoracje, wystawne
przyjęcia, na które przeznaczają niebagatelne kwoty,
suknie, garnitury, torty, prezenty, profesjonalne zdjęcia, filmy pamiątkowe – rynek ślubny ma się doskonale, Warsaw Wedding Days to odpowiedź na jego potrzeby – mówi Nina Ryszka, Prezes Targów.

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. Podczas targów zostaną zaprezentowane najnowsze stylizacje ślubne. Odbędzie
się ponad 30 pokazów mody ślubnej, męskiej, wieczorowej i dziecięcej. Swoje kolekcje zaprezentują salony

ślubne oraz znani projektanci – mówi Paulina Dopierała, organizator Targów Warsaw Wedding Days.
W wyjątkowo zaaranżowanej strefie – Meeting Wedding Plannerów, pary otrzymają od najlepszych konsultantów ślubnych porady dotyczące najważniejszego dnia
w ich życiu. 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 ekskluzywnej Strefie Inspiracji ślubnych, zostaną
zaprezentowane najnowsze trendy. Zapierające dech
w piersiach dekoracje i dopracowane do perfekcji detale
przeniosą w świat najbardziej wyrafinowanych przyjęć
przygotowywanych ze światowym rozmachem.
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.
Gośćmi specjalnymi Targów będą Agata Wojtkiewicz,
Maciej Zień i Rafał Michalak – najbardziej znani projektanci mody w Polsce. Podczas Targów wygrać będzie można wiele cennych nagród m.in.: obrączki od firmy Arenart
Forever, auto do ślubu od firmy Limo4us oraz voucher
o wartości 2000 zł na garnitur od firmy Pawo – więcej na
stronie www.warsawweddingdays.pl. 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!

66

moda

Wystawcy o targach
Agata Wojtkiewicz

Katarzyna Bara

Warsaw Wedding Days nie są typowymi
targami ślubnymi, więc nie mogło tu zabraknąć naszej oryginalnej marki AGATA
WOJTKIEWICZ. Pamiętajmy, że ślub to najważniejsza impreza w życiu, podczas, której musimy wyglądać zjawiskowo. Agata Wojtkiewicz proponuje
pannom młodym nowoczesne, minimalistyczne suknie zamknięte w ekskluzywnej i nieoczywistej formie z nutką rock’n’rolla. Ślub
to nie jest dzień, w którym warto iść na kompromisy. Jeśli szukasz
ekskluzywnej, ale i komfortowej kreacji z pewnością zakochasz
się w niejednym z naszych projektów. Perfekcyjne kroje, zgodne
z aktualnymi trendami, najwyższa jakość tkanin oraz ręczne wykończenia to definiuje nasze projekty. Mój profesjonalny zespół
pomoże każdej Pannie Młodej w stworzeniu pełnej stylizacji, budzącej zachwyt i podziw. Let’s Rock!

Każde nowe wydarzenie w zakresie targów ślubnych budzi nasze zainteresowanie, dlatego zdecydowaliśmy się na udział
w Warsaw Wedding Days. To szansa na
pozyskanie nowych klientów oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki na rynku. Podczas targów zaprezentujemy kolekcję dedykowaną przyszłym panom młodym:
garnitury, koszule, buty i dodatki. Marka PAWO już od 29 lat kreuje
wizerunek nowoczesnego mężczyzny. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, cały czas rozwija się i wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klientów. PAWO zawsze w szczególny sposób
traktuje panów młodych i przygotowuje dla nich stylizacje podkreślające wagę tej wyjątkowej uroczystości. Oprócz kroju garnituru,
ważną rolę odrywają także umiejętnie dobrane dodatki, m.in. muchy, wąskie krawaty, poszetki czy wpinki do butonierki.

Właściciel marki Agata Wojtkiewicz

Dyrektor sprzedaży w PAWO

Mateusz Dudek

Paweł Staliński

Właściciel Domkove.pl

Właściciel Dance Agency

Domkove.pl oferuje ręcznie robione świece zapachowe z naturalnych wosków
sojowych. Świece możemy wykorzystać
zarówno w domowym zaciszu, jak i na
wydarzeniach takich jak spotkania firmowe, kolacje biznesowe, a także podczas osobistych wydarzeń.
Doskonale sprawdzą się podczas wesela i to w dwojakiej formie:
mogą być doskonałym prezentem zarówno dla młodych, jak i ich
gości, mogą także przepięknym zapachem wypełnić salę weselną. Świece mają oryginalne zapachy takie jak chociażby – męski
świat, damski świat, melon z ogórkiem, na brzegu morza. Pakowane są w słoiczki, na które nakleić możemy dedykowane nalepki.
Targi Warsaw Wedding Days są doskonałą okazją do zaprezentowania naszych produktów, w internecie nikt nie poczuje tych
nietuzinkowych zapachów, to gwarantuje tylko bezpośredni kontakt z klientem, a targi są do tego doskonałą okazją. Przez zmysł
węchu można trafić bezpośrednio do serc wielu osób.

Chcemy ułatwić przygotowania do ślubu
jak największej ilości par młodych i jesteśmy
przekonani, że Warsaw Wedding Days będzie ciekawym wydarzeniem, podczas którego poznamy wiele par szykujących się do
ślubu. Lubimy współpracować z najlepszymi, a Ptak Warsaw Expo
ma niezaprzeczalnie ogromne doświadczenie w organizacji rewelacyjnych targów i wierzę, że pierwsze targi ślubne w ich wydaniu będą
pełne wspaniałych wystawców i liderów branży ślubnej. Podczas
Targów prezentować będziemy nasz bestseller – Organizer Ślubny
„Niezbędnik Panny Młodej”, którego jesteśmy producentem i dystrybutorem. Zawiera on wszystko co trzeba wiedzieć szykując się do
ślubu, podane w odpowiedniej kolejności wraz z listami zadań do
odhaczania oraz gotowymi do wypełniania szablonami, kalendarzami, listami dokumentów etc. Prowadzimy też szkołę tańca – Dance
Agency, która jest jedyną na rynku szkołą zajmującą się wyłącznie
kompleksową nauką i przygotowaniem pierwszego tańca.

KRUK’s Different

Ewelina Zając

Specjalizujemy się w szyciu miarowym. W swej pracy łączymy mistrzostwo krawieckie z najnowocześniejszą technologią. Skaner 3D, zbierający
aż 52 wymiary z sylwetki, służy do
zdjęcia miary w sekundę, a Mobile Tailor, najnowocześniejsze mobilne studio szycia na miarę, do zapewnienia
najlepszego komfortu klientom. Wieloletnie doświadczenie oraz zespół
profesjonalistów skupionych wokół
firmy, pozwalają nam projektować
zamówienia począwszy od klasyki po
bardzo awangardowe realizacje.

Targi Warsaw Wedding Days to idealne
wydarzenie do prezentacji rodzinnej marki
jubilerskiej Arenart Forever, która powstała
w 2007 roku. Kierowaliśmy się chęcią stworzenia biżuterii brylantowej dla każdego. Nauczyliśmy się słuchać klientów i zdobyliśmy ich zaufanie. Projektując niespotykaną biżuterię o wysokiej jakości i w limitowanych kolekcjach, staliśmy
się jubilerem rozpoznawalnym z wyjątkowych wzorów. W salonach
wspólnie z klientami projektujemy wymarzone obrączki, ogranicza nas
tylko wyobraźnia. Targi to możliwość zaprezentowania wyjątkowej biżuterii, towarzyszącej w najpiękniejszych momentach życia podczas:
zaręczyn, ślubu, narodzin dziecka, słów miłości. Pragniemy, by te chwile
zostały na zawsze – zamknięte w małej brylantowej pamiątce Forever.

Kierownik salonu Arenart Forever
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Chcę być
szczęśliwa
68
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Za moment rozpocznie studia na
wydziale ekonomii, lubi matematykę
i polskie morze. Marzy o podróży
do Włoch. W życiu chce być
po prostu szczęśliwa. Natalia
Zawiślak, tegoroczna Miss Polonia
Województwa Łódzkiego.

LIFE IN. Łódzkie: Dlaczego zdecydowałaś się na udział
w konkursie Miss Polonia Województwa Łódzkiego?
Natalia Zawiślak: W zasadzie przez przypadek. Będąc na
zakupach z siostrą zwróciłyśmy uwagę, że trwa nabór do
konkursu. Pomyślałam – a co tam spróbuję i wypełniłam
formularz. Po dwóch tygodniach dowiedziałam się, że
zakwalifikowałam się do udziału w regionalnym finale,
później zaczęły się castingi do finału.
Jak się poczułaś, gdy korona znalazła się na Twojej
głowie?
W pierwszej chwili nie mogłam w to uwierzyć. Jak usłyszałam swoje nazwisko poczułam ucisk w brzuchu, a potem
ogarnęło mnie wielkie szczęście. Śmiało mogę powiedzieć, że
jak na razie to jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu.
Co się wydarzyło od czasu, kiedy zostałaś miss?
Po finale zaczęły się zaraz castingi do finału ogólnopolskiego i właściwie skupiłam się na tym. Teraz wszystko
toczy się wokół finału. Doświadczam nowych rzeczy,
jak chociażby występ w „Pytaniu na śniadanie”. Nigdy
wcześniej nie byłam w telewizji, niezwykłe uczucie. Konkurs dał mi wiele nowych możliwości, doświadczeń, ale
ukształtował też mnie jako osobę.

Dlaczego mówisz prawdopodobnie do Torunia?
Ponieważ dostałam się także na studia ekonomiczne w Łodzi, ale na razie bardziej ciągnie do Torunia, choć Łódź
ma swój niepowtarzalny klimat i często tu bywam.
Dlaczego ekonomia?
Jestem umysłem ścisłym, zresztą jako jedyna w rodzinie,
siostra poświęciła się chemii, brat podąża w kierunku humanistycznym, a ja po prostu lubię matematykę.
Oprócz matematyki, co jeszcze lubisz?
Jakiś czas temu pokochałam sport, lubię biegać, jeździć na
rowerze, w ogóle lubię aktywnie spędzać czas. Lubię też
podróże, a tak naprawdę pasje pojawiają się w moim życiu
z dnia na dzień i zostają, tak jak ostatnio na przykład wizaż.

Zdjęcia: archiwum prywatne Natalii Zawiślak

Czym na co dzień się zajmujesz?
Skończyłam liceum i przede mną studia i przeprowadzka
z mojego rodzinnego Kutna do innego miasta. Prawdopodobnie będzie to Toruń, będę tam studiować na wydziale
ekonomii. Muszę przyznać, że ten rok jest dla mnie naprawdę przełomowy.
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Zdjęcia: Agencja IGO-ART

Skoro mowa o podróżach. To, gdzie najbardziej Cię ciągnie?
Nad polskie morze, szczególnie do Trójmiasta, tam czuję
się najlepiej. A z zagranicznych podróży wszystko jeszcze przede mną, byłam już w Wielkiej Brytanii, Francji,
Chorwacji, a najbardziej chciałabym teraz pojechać do
Włoch. Mają swój niepowtarzany klimat i ta kuchnia
włoska, muszę jej spróbować.
A wybiegasz nieco dalej w przyszłość, czym
się będziesz zajmowała po studiach?
Raczej nie, staram się robić wszystko w miarę spontanicznie,
co nie oznacza, że bez planu. Jedno wiem na pewno, chcę być
szczęśliwa i spełniać się na różnych płaszczyznach. Teraz
chciałbym wykorzystać tytuł, który zdobyłam.
A w jaki sposób?
Przede wszystkim poznając nowych ludzi. Każdy człowiek daje mi jakąś lekcję, jakieś możliwości. Nie wiem
jak to się dalej potoczy, ale myślę, że będę z tego korzystać jak najlepiej potrafię.
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Wspomniałaś, że masz siostrę i brata. Jak układają Wam
się relacje?
Brat i siostra są starsi ode mnie, więc zawsze traktują
mnie z troską, nadal podchodzą do mnie jak do małej
dziewczynki. Relacje mieliśmy, mamy i na pewno będziemy mieli dobre. Zawsze mogę na nich polegać, we
wszystkim mnie wspierają, wierzą we mnie tak naprawdę jak nikt inny.
To teraz chwilę porozmawiajmy o marzeniach.
Chciałabym pokazać, że jestem dobra na wielu płaszczyznach i zawsze mieć wokół siebie wspaniałych przyjaciół.
Chciałabym być szczęśliwa i czuć się spełniona, bo dzięki
temu można zajść naprawdę daleko.
Przed Tobą wakacje, gdzie się wybierasz?
W tym roku zdradzę Trójmiasto. Jadę do Ustki, jeszcze nigdy tam nie byłam. l
Rozmawiała Beata Sakowska
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THE LOOK OF THE YEAR 2018
Przed nami finał kolejnej edycji najstarszego i najbardziej
prestiżowego konkursu modelingowego THE LOOK OF THE YEAR.
Gala finałowa wydarzenia odbędzie się 8 września w Łodzi!
Patronat LIFE IN. Łódzkie

Zdjęcia: Agencja IGO-ART

Tegoroczna gala finałowa tradycyjnie przyciągnie do
Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi gwiazdy świata
mody, czołowych projektantów, stylistów, fotografów.
Spośród 20 finalistów: 10 modelek i 10 modeli, wyłonionych z tysięcy chętnych osób na castingach, profesjonalne jury finału wybierze laureatów polskiej edycji,
którzy będą reprezentować nasz kraj w światowym
konkursie we Włoszech.
W kampanii promującej tegoroczną edycję THE
LOOK OF THE YEAR wzięli udział laureaci z lat poprzednich, jak i zwycięzcy edycji światowych: Angela
Lipa, Jola Wilczek, Robert Kapica, Kamil Bahar i Bartek Kłosowski.
– Rokrocznie polska edycja THE LOOK OF THE
YEAR cieszy się coraz większą popularnością wśród
młodych osób, czego dowodem są sukcesy modelek
i modeli, którzy zaczęli swoje kariery od zwycięstwa
w konkursie – mówi Igor Włodarczyk, PR Manager
konkursu.
THE LOOK OF THE YEAR to najstarszy i najbardziej
prestiżowy konkurs modelingowy na świecie. Od ponad 30 lat, w ponad 50 krajach na świecie poszukuje
nowych twarzy świata mody. Konkurs to początek
wielkich karier ikon mody takich jak: Cindy Crawford,
Gisele Bundchen czy Kasia Smutniak. Laureaci polskiej edycji konkursu świetnie radzą sobie w świecie
mody pracując dla największych międzynarodowych
agencji magazynów czy projektantów! l
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Marka Wspiera Markę
Patronat LIFE IN. Łódzkie

Nie jest łatwo stworzyć silną i rozpoznawalną markę. Wymaga
to ogromnej determinacji i stuprocentowego zaangażowania.
Ta niełatwa sztuka udała się projektowi Marka Wspiera Markę
– cyklicznym pokazom mody polskich projektantów.
22 września, jako partner medialny, będziemy mieli okazję uczestniczyć w szóstej edycji pokazu mody
polskich projektantów. Będzie to zarazem drugi pokaz organizowany w Łodzi we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.
Pierwsza łódzka edycja projektu Marka Wspiera
Markę odbyła się 7 kwietnia tego roku w gościnnych
wnętrzach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Miejscu nieprzypadkowym, miejscu, w którym zaczyna się historia mody w Polsce. Łódź od zawsze kojarzona była z branżą włókienniczą. Dziś miasto stawia
na dalszy jej rozwój: kultywuje historię, organizuje
wystawy m.in. Diora czy Jerzego Antkowiaka, nestora
polskiej mody, prężne działa tu środowisko akademickie. A w całym regionie łódzkim znajdziemy największe skupisko przedsiębiorstw związanych z projekto-
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waniem tekstyliów, ubrań czy dodatków. 22 września,
razem z organizatorami, ponownie zapraszamy do
gościnnych wnętrz Centralnego Muzeum Włókiennictwa na kolejną odsłonę projektu. Weźmie w nim udział
ośmiu projektantów. Na scenie pojawią się znane już
nazwiska m.in.: Angelika Józefczyk, Maciej Piłat czy De
La Fotta. Zobaczymy kolekcje marki Cosel i Lizard by
Kasia Ostapowicz.
Organizatorzy: Personal Branding Polska i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przygotowali aż 500
zaproszeń na wydarzenie. Oprócz zaproszonych gości ze
świata akademickiego, biznesu czy medialnego, organizatorzy przygotowali również pulę zaproszeń dla gości, którzy kochają modę. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. l
Więcej informacji na stronie: www.markawspieramarke.pl
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Czas na wyjątkowe zegarki
Międzynarodowy Festiwal Niezależnych Producentów Zegarków AuroChronos
to wyjątkowa inicjatywa w branży zegarmistrzowskiej. Narodziła się w ubiegłym
roku w Łodzi, a jej autorami są Maciej Mazurkiewicz i Paweł Zalewski
Maciej, łodzianin, jest lekarzem specjalizującym się
w onkologii, Paweł, to warszawiak, z zawodu tłumacz
i lektor języka angielskiego. Obaj, choć nie są związani z branżą, pasjonują się zegarkami.
– Zauważyliśmy, że w Polsce ciężko jest znaleźć miejsce, w którym można pooglądać i przymierzyć zegarki
mniej znanych firm. Nie mieliśmy innego wyjścia, tylko
wziąć tura za rogi. Słowo „aurochs”, od którego wziął
swoją nazwę Festiwal, to po angielsku tur – opowiada
Paweł Zalewski.

Festiwal ma pokazać szerokiej publiczności
czym są niezależne firmy, których zegarki
jakością nie ustępują popularnym markom
znanym z telewizyjnych reklam.
Od słów do czynów droga niedaleka i w ubiegłym
roku, po raz pierwszy, zorganizowali swój Festiwal,
wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest promocja
niezależnego zegarmistrzostwa. – Niezwykle ciężko jest
od podstaw stworzyć nową markę, czy przywrócić do
życia te nieistniejące, a osoby którym się to udaje zasługują na nasz szacunek – podkreśla Paweł Zalewski. – Dla
nas wszystkie zegarki są niesamowite, dlatego chcemy
docenić wszystkich niezależnych producentów – tych

niszowych ale też tych, którzy prowadzą firmy, z bogatą
historii, od lat pozostające w rękach jednej rodziny.
Właśnie takie firmy z Polski, Europy i Azji będzie
można zobaczyć już 29 i 30 września w hali Expo-Łódź.
W tym roku odwiedzający będą mogli zobaczyć zegarki
męskie i damskie, których nie sposób znaleźć na półkach
sklepowych. Gościem specjalnym Festiwalu AuroChronos będzie Theodore Diehl – rzecznik prasowy i zegarmistrz firmy Richard Mille, specjalista ds. niezależnego
zegarmistrzostwa z 25-letnim doświadczeniem w branży i autor książki „Kari Voutilainen: Horlogerie d’Art”.
– Festiwal ma pokazać szerokiej publiczności czym są
niezależne firmy, których zegarki jakością nie ustępują
popularnym markom znanym z telewizyjnych reklam,
a które często kosztują znacznie mniej – wyjaśnia Maciej Mazurkiewicz. – To też sposób na promocję naszego
miasta. Moim marzeniem jest, aby raz w roku, na dwa
dni Łódź stała się zegarkową stolicą Polski, a zagraniczni goście docenili naszą gościnność.
Według zapewnień organizatorów Festiwal jest
miejscem przyjaznym wszystkim, więc nie trzeba być
zegarkowym maniakiem, żeby miło spędzić czas, dowiedzieć się czegoś o zegarkach, przymierzyć, a być
może sprawić sobie prezent, kupując wyjątkowe i niespotykany gdzie indziej zegarek. l
Więcej informacji o Festiwalu na stronie festiwalu:
www.AuroChronos.pl.

finans

Pogromcy złych ubezpieczycieli
Bano Media House to prężnie działająca firma odszkodowawcza pomagająca w dochodzeniu rekompensat za
wszelakie szkody, głównie od zakładów ubezpieczeń,
które bardzo często zaniżają wypłacane odszkodowania. Wykwalifikowany zespół fachowców pomaga
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi, frankowiczom w rozmowach z bankami, mocno angażują się
w dochodzenia roszczeń za błędy lekarskie, przypadki
śmiertelne, czy odwołane albo opóźnione samoloty popularnych linii lotniczych.
– Bano Media House zajmuje się pośredniczeniem
między najlepszymi kancelariami specjalizującymi się
w poszczególnych dziedzinach z branży odszkodowań
w Polsce, a poszkodowanymi, którzy walczą o rekompensaty wypłaconych odszkodowań. Nasza firma prowadzi
szeroką działalność. Specjalizujemy się w odszkodowaniach komunikacyjnych, majątkowych i osobowych oraz
finansowych. Zawsze dochodzimy pełnego odszkodowania. Nie odmawiamy podjęcia prowadzenia spraw,
w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty lub wypłacił
zaniżone odszkodowanie z OC. Z nami prawie każde odszkodowanie komunikacyjne da się odzyskać – wyjaśnia
Bartłomiej Noga, właściciel firmy Bano Media House.
Jak działa firma? To proste. Na przykład w przypadku odszkodowań komunikacyjnych oferuje dopłaty do
odszkodowań OC osobom, które w przeciągu ostatnich
trzech lat miały stłuczkę bądź wypadek samochodowy. Pieniądze wypłacane są bezpośrednio klientowi
po podpisaniu umowy. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu, eksperci potrafią szybko ocenić jak wysoka dopłata do odszkodowania OC należy się klientowi.
Następnie to tylko od klienta zależy decyzja o wypłacie.
– Nie ma nic łatwiejszego. Kolejność jest prosta – na
początek wysyłamy tylko kosztorys i decyzję o wpłacie odszkodowania. My bezpłatnie przeanalizujemy
przesłaną dokumentację i zaproponujemy konkretną
gotówkę. Warto podkreślić, że przesłanie dokumentów
do niczego nie zobowiązuje. Jeśli kwota dopłaty do odszkodowania jest dla klienta satysfakcjonująca podpisujemy umowę cesji wierzytelności. W ciągu nawet 7
dni wysyłamy pieniądze na konto klienta. To wszystko
– podkreśla Bartłomiej Noga.
Firma Bano Media House w przypadku odszkodowań
komunikacyjnych zazwyczaj proponuje ich odkupienie.
W ten sposób każdy zgłaszający się klient może otrzymać
swoje należne środki szybko i bez zbędnych formalności. Kancelarie adwokackie, z którymi współpracuje
Bano Media House kierują sprawy do sądu, gdzie na wyrok, a tym samym na pieniądze czeka się nawet 2 lata.
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Foto: Robert Szymczak

Miałeś wypadek, dostałeś odszkodowanie za zniszczony samochód,
ale uważasz, że otrzymana kwota jest za niska? Nic straconego
zgłoś się do firmy Bano Media House i zawalcz o swoje!

To jednak nie jest już zmartwienie klienta, ponieważ on,
otrzymał już swoją rekompensatę.
Firma zwraca także uwagę na szybkość działania.
Analiza przesłanych przez klienta dokumentów trwa
czasem krócej niż 24 godziny. Załatwianie wszystkich
formalności to średnio trzy dni. Po tym czasie klient
otrzymuje przelew należnych pieniędzy. Realizacja całości działań potrzebnych na uzyskanie rekompensaty,
trwa czasem mniej niż dwa tygodnie.
Firma Bano Media House skupia ludzi, dla których priorytetem jest niesienie pomocy innym oraz wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Mocnymi stronami osób pracujących w firmie jest pewność siebie, determinacja oraz
profesjonalizm. Wspólnymi siłami tworzymy skuteczny
zespół, który jest przygotowany, aby sprostać wszelkim
oczekiwaniom naszych klientów, nawet tych najbardziej
wymagających. Zaangażowanie i wspólna pasja sprawiają,
że praca jest dla nas przyjemnością i miejscem, w którym
się spełniamy. –Wszyscy nam mówią, że nie da się pomóc
każdemu, my wierzymy, że nam się to uda – tłumaczy Bartłomiej Noga, właściciel Bano Media House. l

Bano Media House – Bartłomiej Noga
facebook.com/banomediahouse
tel. 537 577 975
www.banomh.pl

motoryzacja

Niezastąpiona ochrona
podczas jazdy
Pierwsza rysa boli najbardziej – wie o tym każdy kierowca, który
doświadczył tego bólu. Co zatem zrobić, aby zachować nowy
wygląd auta przez długi czas i uniknąć bolesnych przeżyć?
Najlepiej nie wyjeżdżać z garażu, powie większość. Można też próbować zlikwidować rysy poprzez wypolerowanie lakieru, dodadzą inni. A co powiecie o zabezpieczeniu
lakieru samoregenerującą folią ochronną na samochód?

Nie widać jej, a chroni

Dzięki swoim doskonałym właściwościom, właśnie
folia stanowi idealną ochronę wszystkich powierzchni lakierowanych pojazdu. Oklejenie samochodu
niezwykle grubą powłoką, chroni lakier przed takimi zagrożeniami jak: uderzenia kamieni, wszystkie
drobne zarysowania i otarcia (w tym parkingowe),
niekorzystne warunki atmosferyczne (przyspieszają
degradację lakieru), szkodliwym działaniem środków chemicznych (oleje czy benzyna) oraz wielu innych. Warto wiedzieć, że folia charakteryzuje się wysokim połyskiem i jest prawie niezauważalna.

Ochrona tam, gdzie potrzebujesz

Folia do ochrony lakieru samochodowego to najwyższej klasy jakość z niesamowitą trwałością, wszystko
po to, aby sprostać zagrożeniom dla lakieru samochodowego na drogach. Instalacja folii pomaga chronić
elementy samochodu w miejscach, które najbardziej
są narażone na uszkodzenia. Przecież samochód to
inwestycja, którą należy chronić. Dlaczego zatem nie
zrobić wszystkiego, aby utrzymać go w doskonałym
stanie tak długo, jak się da?
Trzeba pamiętać, że instalacja folii nie zmienia sposobu dbania o samochód – można go normalnie myć,
używać wosku – robić wszystko, co zwykle samochód
od nas wymaga. l

Ochrona
Folie stanowią realną tarczę chroniącą lakier i inne elementy przed
zarysowaniami i odpryskami oraz zmatowieniami od piasku.

Samoregeneracja i świetny efekt
Wierzchnia warstwa folii, o grubości około 17-20 mikrometrów
to masa z termopamięcią. Drobne zarysowania zabliźniają się pod wpływem ciepła. Samochód po oklejeniu nie traci
na wyglądzie, folia pogłębia kolor i podbija połysk lakieru.

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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usługi

Nie bądź pognieciony, zamów prasowanie!
Czekający na wyprasowanie stos ubrań nie musi już denerwować
i straszyć, a myśl o prasowaniu dręczyć, jak największy
koszmar – mówi Łukasz Marcinkowski, właściciel firmy
konieczprasowaniem.pl, zajmującej się prasowaniem ubrań.
LIFE IN. Łódzkie: Bardzo nie lubię prasować swoich
koszul. Pomoże mi Pan rozwiązać ten problem?
Łukasz Marcinkowski: Oczywiście, jesteśmy właśnie po
to, by problem z prasowaniem nie był już problemem. Proszę przygotować koszule, my przyjedziemy, zabierzemy je
i oddamy uprasowane.
Prasujecie nie tylko koszule. Z kompletem wypranej
pościeli czy prześcieradłem z gumką też dacie radę?
Prasujemy praktycznie wszystko co można wyprasować
poza bielizną osobistą i słomą (śmiech). Od razu uprzedzę
pytanie, zdarzało się w okresie żniw, że osoba uprawiająca
rolę, szukała wsparcia, wpisywała w wyszukiwarkę – prasowanie i dzwoniła do nas z pytaniem, czy prasujemy słomę. Teraz, poza żniwami, jest sezon weselny i prasujemy
dużą ilość sukni ślubnych i garniturów.
Działacie od 2008 roku. Skąd pomysł na takie usługi?
Chcieliśmy robić coś, co ułatwi konsumentom życie. Większość osób nie lubi prasować, nie potrafi i nie chce tego robić. Żyjemy w czasach, gdzie czas jest towarem deficytowym,
a my staramy się go odzyskać dla naszych klientów, aby mieli
go trochę więcej dla rodziny, znajomych, na realizowanie
swoich pasji czy po prostu na odpoczynek.
Jak to działa? Zrobiłem pranie, wysuszyłem i co mam
dalej zrobić, żeby zniknął ten stos ubrań, pościeli
i ręczników, a ja żebym miał trochę czasu dla siebie?
Najprościej do nas zadzwonić i umówić się na odbiór. Na
przykład dziś umawiamy się na odbiór w dniu jutrzejszym,
wrzuca Pan pranie do pralki, my przyjeżdżamy o umówionej godzinie i zabieramy rzeczy, a potem odwozimy wszystko
wyprasowane. Płatność jest po wykonanej usłudze, a płacić
można gotówką, kartą, a nawet Bitcoin-em na podstawie rachunku bądź faktury VAT. Można też ustalić stały dzień odbioru i nie trzeba wtedy pamiętać o dzwonieniu do nas, my
wtedy pamiętamy o Panu.
Ile będę musiał czekać na realizację usługi i czy moje
wyprasowane koszule będą złożone w kostkę?
Na wykonanie usługi rezerwujemy sobie maksymalnie 48
godzin. Koszule mogę być powieszone na wieszakach lub poskładane. Wiszące rzeczy są dodatkowo dla bezpieczeństwa,
spakowane w folię i powieszone na naszych plastikowych
wieszakach. Można również przekazać nam własne wieszaki, na których odwieziemy ubrania.
Macie maszyny do prasowania i składania, czy
zatrudniacie do tego ludzi?
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Większość ubrań prasujemy i składamy ręcznie, przy użyciu profesjonalnego sprzętu tak, aby zachować najwyższą
jakość i aby rzeczy służyły jak najdłużej.
Ciekaw jestem ile to kosztuje. Proszę powiedzieć, ile
zapłacę za wyprasowanie pięciu koszul, trzech t-shirtów,
jednej pary spodni i kompletu pościeli?
Dokładnie 57 złotych 38 groszy. Zlecenia przyjmujemy już od
50 zł, więc nie ponosi Pan dodatkowych kosztów za dojazd.
Sam Pan widzi, że kwota nie jest duża za zaoszczędzony czas.
A z usługi sprzątania też mogę u Was skorzystać, już
sobie wyobrażam, jak jeżdżę na rowerze, wracam do
domu, a tam wszystko lśni.
Działalność firmy początkowo opierała się na usługach porządkowych. Prasowanie pojawiło się później w wyniku obserwacji potrzeb klientów. A zatem z przyjemnością sprawimy,
aby Pański dom lśnił, a ubrania w szafie były wyprasowane. l
Rozmawiał Damian Karwowski

Koniec Z Prasowaniem
www.KoniecZprasowaniem.pl
tel: +48 537-670-970
https://www.facebook.com/KoniecZprasowaniem/

kultura

Do posłuchania i poczytania
Najszczęśliwsza

Zapiski dyletanta

Pocieszki

Premiera 5 września
Cena: 39,90

Premiera 22 sierpnia
Cena: 34,90

Premiera 22 sierpnia
Cena: 44,90

Wydawnictwo Filia

Wydawnictwo MG

Wydawnictwo

Tamtego dnia być
może była najszczęśliwsza w całym
życiu. Być może, bo
nigdy się tego nie
dowiedziałem. Zamiast tego stałem
w lepkiej i ciepłej kałuży. Moja żona
i dziecko nie żyli. Dawid Kaster dostaje
list od byłej żony. Problem w tym, że
Ilona została zamordowana cztery lata
temu. Mimo to charakter pisma i treść
nie pozostawiają wątpliwości. To musi
być ona. Krótka wiadomość przywołuje demony przeszłości. Na tym jednak
nie koniec, bowiem mężczyzna wkrótce otrzymuje kolejny niespodziewany
prezent. Czy zabójca Ilony prowadzi
z Dawidem sadystyczną grę? A może
kobieta żyje, a cztery lata temu doszło
do niewyobrażalnej pomyłki? Z każdą
kolejną wskazówką Kaster jest coraz
bliżej odkrycia prawdy. A ta zaprowadzi
go wprost do piekła. Thriller psychologiczny autora bestsellerowego „Grzechu”. Sprawdź, jak niewiele dzieli idealne
życie od przerażającego kłamstwa.

Notatki inteligentne
go i spostrzegaw
czego człowieka.
Rozpoczynają się
od zdania: „Do Ameryki przybyłem drogą morską...”, co
przez wiele osób było kwestionowane
jako trik reklamowy, a jednak Tyrmand
rzeczywiście do Ameryki przypłynął.
W jego archiwum w Instytucie Hoovera do dziś zachował się bilet na statek.
Tyrmand miał niebywałą zdolność
przerabiania swego życia na literaturę.
Dziennik 1954 oraz Życie towarzyskie
i uczuciowe mistrzowsko opisywały jest losy w PRL, Filip przedstawiał
pobyt podczas wojny we Frankfurcie.
Zapiski dyletanta opowiadają o Ameryce, jaką zobaczył po ucieczce z Polski. Są dowcipne, błyskotliwe, erudycyjne i z początku pełne zachwytu
nad Ameryką. Wkrótce pisarz zaczął
dostrzegać, że Amerykanie, szczególnie intelektualiści, niczym rozpieszczone dzieci, nie doceniają dobrodziejstw
demokracji, w jakiej żyją.

Max Czornyj

Leopold Tyrmand

Katarzyna Grochola

Literackie

Opowieści z życia
wzięte i życiu poświęcone – „Pocieszki” – nowa
książka Katarzyny Grocholi! Chcesz
mieć lepszy dzień? A może miesiąc?
A może wystarczy pocieszka na każdy tydzień? Oto pięćdziesiąt dwie
historie, tyle, ile jest tygodni w roku.
Z wdziękiem, lekkością i humorem
Katarzyna Grochola wciągnie cię
w swój świat, który może okazać się
także twoim. Świat deszczowych poranków, kiedy nie chce się podnieść
z łóżka i wieczorów przynoszących
niespodzianki.
Niezaplanowanych
spotkań, nadziei, dobrych uczynków,
ptaków za lodówką, próśb niekaralnych i miłości, za którą wszyscy tęsknimy. Choć niektóre z pocieszek autorka traktuje z przymrużeniem oka,
a niektóre całkiem serio, zapewniamy – wszystkie zdarzyły się naprawdę. Nikt tak jak Katarzyna Grochola
nie doda ci otuchy!

Raise Vibration Lenny Kravitz

Dreamer Michał Szpak

Premiera 7 września. Jedenasty
studyjny album Lenny’ego Kravitza, wszechstronnego muzyka,
cenionego kompozytora oraz producenta i utalentowanego aktora,
czterokrotnego laureata Grammy,
który sprzedał ponad 40 mln płyt
na całym świecie. Amerykanin
założył sobie, że „Raise Vibration”
będzie dziełem eklektycznym i założenie spełnił. Płyta zawiera
elementy różnych stylów, które są bliskie artystycznej wrażliwości
Lenny’ego. Nie mogło zabraknąć wpływów delikatnego funku,
jak również pięknych ballad, Kompozycja stylistycznie jest połączeniem funkowej pulsacji i intymności country. Lenny jak zwykle
sam zarejestrował partie większości instrumentów. „Raise Vibration” ukazuje się na CD, podwójnej płycie analogowej oraz w postaci plików cyfrowych. Artysta przygotował również wersję deluxe z myślą o najwierniejszych fanach i kolekcjonerach.

7 września ukazuje się nowy, drugi album Michała Szpaka zatytułowany „Dreamer”. Nowy album
jest zróżnicowany – od mocnych
rockowych brzmień po nastrojowe ballady. Album brzmi świeżo
i nowocześnie, jednocześnie nawiązuje do dobrych tradycji muzycznych a to stanowi dodatkowy
walor. Sam artysta obdarzony mocnym rockowym głosem,
momentami zaskakuje wręcz subtelną interpretacją wokalną. „Dreamer” to album bardzo dojrzały muzycznie, okraszony
„żywym” graniem. Mimo iż poszczególne piosenki zahaczają
o różne gatunki stylistyczne, płyta jest spójna i stanowi dojrzałą
muzycznie całość. W nagraniu płyty wzięło udział łącznie 19
muzyków. Płyta ukazuję się również w wersji specjalnej z zupełnie nową okładką i zmienioną oprawą graficzną oraz dodatkowymi utworami w wersji live!
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sport

Łódź płynie po marzenia...
i po rekord Guinnessa
Patronat LIFE IN. Łódzkie

Pływanie to dla mnie wolność i autonomia – nigdzie nie czuję się tak wolny
i niezależny, jak w wodzie na otwartym akwenie. Poprzez pływanie jestem
w stanie realizować wielkie cele, inspirować innych – mówi Adam Jerzykowski,
założyciel fundacji „Swim For a Dream”, przedsiębiorca, społecznik.
LIFE IN. Łódzkie: Lubi Pan marzyć?
Adam Jerzykowski: Uwielbiam. Marzę od dziecka. Kiedyś
grając w kosza, marzyłem, że oddaję rzut na wagę mistrzostwa NBA w ostatnich sekundach meczu. Takich rzutów
oddałem tysiące. Dziś też marzę, z tą różnicą, że te dorosłe
marzenia staram się realizować.
Przepłynął Pan ze słynnego więzienia w Alcatraz
do San Francisco, pokonał wpław Zatokę Gdańską
i 40-kilometrowy szlak z Giżycka do Mikołajek. Oprócz
marzeń lubi Pan też pływać.
Pływanie pojawiło się w moim życiu jako rehabilitacja, po
trzeciej poważnej operacji kolana. Dosyć szybko odkryłem,
że to mnie uspokaja. Podczas pływania odcinam się od bodźców, które atakują zewsząd, mam możliwość wsłuchania
się w swój wewnętrzny głos i zrozumienia kim tak naprawdę jestem, kim chcę być i dokąd zmierzam. Pływanie to dla
mnie wolność i autonomia – nigdzie nie czuję się tak wolny
i niezależny, jak w wodzie na otwartym akwenie. Poza tym
doszedłem do wniosku, że poprzez pływanie jestem w stanie
realizować wielkie cele, inspirować innych...
W jaki sposób inspirować?
Wiara w powodzenie to podstawa i pierwszy krok, by zrobić
coś wyjątkowego. Ja właśnie taką wiarą chcę zarażać… Skoro
niegdyś jowialnemu prawnikowi z historią licznych kontuzji, który nigdy nie trenował pływania, udało się pokonać 40
kilometrów wpław, to dlaczego mnie miałoby się nie udać?
Oprócz pływania pracuje Pan z młodzieżą, wspiera
młodych ludzi w realizacji ich marzeń...
W zasadzie wszystko co robię, wynika z bardzo głębokiego
poczucia wdzięczności. Za to co dostałem od życia, w jakiej
rodzinie się wychowałem, jakich ludzi spotkałem na swojej
drodze. Sądzę, że dlatego jest we mnie potrzeba oddania dobra, które dostałem. Moi rodzice zakorzenili we mnie zasadę,
która mówi, że „to co dajesz, to do Ciebie wraca”. Przed pięcioma laty założyłem fundację „Swim For a Dream” (płyń po marzenia), poprzez którą zachęcam i wspieram młodych ludzi
do tego, by żyli w zgodzie ze sobą, a nie pod presją stereotypów i oczekiwań innych. W zeszłym roku powstał „Uniwersytet Potężnych Dzików”, czyli program mentoringowo-stypendialny dla dzieciaków. Obecnie mamy ich pięcioro, każde
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ma swojego mentora. Służymy im radą i doświadczeniem,
a także wskrzeszamy w nich odwagę, by szli własną drogę.
A teraz o czym Pan marzy?
O tym, żeby 8 września do Zatoki Sportu przyszło tysiące
łodzian i wszyscy stwierdzili: ale super impreza, mnóstwo
atrakcji, świetnie, że coś takiego w naszym mieście się dzieje.
Chciałbym, żeby tego dnia na twarzach pojawiło się tysiące
uśmiechów. Wtedy będę miał poczucie, że udało mi się ich
„dotknąć” emocjonalnie, wtedy uznam, że było warto.

W ciągu doby, co najmniej 1440 osób
musi przepłynąć jedną długość
25-metrowego basenu. To będzie
wielka sztafeta marzycieli!
A co się tego dnia wydarzy w Zatoce Sportu?
Przede wszystkim będziemy ustanawiali rekord Guinnessa.
Jak się uda, to każdy z uczestników będzie mógł się pochwalić, że jest rekordzistą Guinnessa i zostanie uhonorowany
specjalnie na tę okazję wybitym medalem.
Medale trafią do każdego pływaka?
Tak, one będą dowodem na to, że byliśmy uczestnikami tego
wyjątkowego wydarzenia. Ale medale to nie wszystko, każdy uczestnik otrzyma także bogaty pakiet startowy. Naprawdę warto być z nami 8 września.
Ile trzeba przepłynąć, by zostać rekordzistą i ile osób
musi wziąć udział w zawodach?
W ciągu doby, co najmniej 1440 osób musi przepłynąć jedną długość 25-metrowego basenu. To będzie wielka sztafeta
marzycieli! Jeden basen to niewiele i każdy, kto potrafi pływać jest w stanie tyle przepłynąć, a frajda na całe życie.
A dlaczego akurat 8 września?
Gdy zdecydowałem, że chcę dać Łodzi i jej mieszkańcom
rekord Guinnessa, to zacząłem szukać odpowiedniego
dnia. Sprawdzając kolejne terminy w kalendarzu świąt
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niezwykłych trafiłem na Światowy Dzień Marzyciela. Dalej nie szukałem.
Co powinni zrobić zainteresowani udziałem?
Muszą spełnić dwa warunki – po pierwsze trzeba zarejestrować się, wchodząc na stronę internetową www.
swiatowydzienmarzyciela.pl/zapisy. Tam wybiera się
dzień i godzinę startu – zaczynamy pływać od 12 w sobotę ósmego września, a kończymy o 12 w niedzielę dziewiątego września. Drugi warunek jest dosyć oczywisty
– trzeba umieć pływać.
A kto stwierdzi, że udało się ustanowić nowy rekord?
Są jakieś procedury, zasady, które trzeba spełnić?
Jest cała masa procedur. Każdy kto chciałby pobić jakikolwiek rekord Guinnessa musi zgłosić ten fakt specjalnej
komisji. We wniosku trzeba napisać jaki rekord chce się
pobić lub ustanowić. Wraz ze zgodą komisji organizator
dostaje wykaz pokaźnych procedur, które należy spełnić,
by rekord został uznany. W przypadku naszego rekordu,
całe wydarzenie będziemy nagrywać z trzech kamer, poza
tym każda osoba po przepłynięciu 25 metrów, będzie musiała potwierdzić to podpisem. Mamy 24 godziny na to, aby
zgromadzić całą dokumentację i wysłać ją do komisji. Oni
mają od dwóch do trzech miesięcy na zweryfikowanie dostarczonego materiału i zatwierdzenie rekordu.

Jakich dodatkowych atrakcji możemy się spodziewać
podczas bicia rekordu?
Oj, będzie się działo. Będą stanowiska gdzie będziemy mogli
„zanurzyć się” w wirtualnej rzeczywistości, dmuchany tor
z przeszkodami na wodzie, bezpłatne lekcje pływania dla
dzieciaków, jazda na wrotkach, zajęcia sportowe i rekreacyjne, rozgrywki Mini Basket Ligi, malowanie buziek, balony
z helem, targ rzeczy łódzkich, targ start-upów, Akademia Czekolady, strefa relaksu, ostatnie Beach Party Lata, zajęcia plastyczne, nauka rysowania i malowania, fotobudka, popcorn,
wata cukrowa, produkcja mydła. Każdego dnia pracujemy,
by tych atrakcji było jak najwięcej. Częściowo ograniczają
nas koszty – na szczęście jednak nie ogranicza nas wyobraźnia, kreatywność i odwaga. Wraz z jednym z partnerów organizujemy również konferencję „Na styku Biznesu i Sportu”.
W godzinach nocnych niektóre akcje będą wygaszone, ale
w zamian zapewniamy coś innego – dyskotekę i pokaz filmu. Wszystkie atrakcje będą otwarte dla łodzian. Na bieżąco
można się dowiadywać o wszystkim co dotyczy Światowego
Dnia Marzyciela na Facebook’u fundacji (www.facebook.
com/swimforadream) oraz na dedykowanym wydarzeniu
„Bijemy Rekord Guinnessa w Dzień Marzyciela!” l
Rozmawiał Robert Sakowski

Zdjęcia: Paweł Łacheta

Co Pan chce pokazać przez to wydarzenie?
Chciałbym, żeby przez ten weekend ludzie spojrzeli na życie
przez różowe okulary. Żeby uwierzyli w siebie i żeby niemożliwe stało się możliwe. Chciałbym, aby każdy uczestnik tego
wydarzenia poczuł, że może osiągnąć coś wyjątkowego, na
przykład pobić rekord Guinnessa. Niech ten dzień, Światowy
Dzień Marzyciela, będzie dla wielu osób pierwszym krokiem
w kierunku realizowania marzeń.
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Czwartki pełne przyjemności,
czyli spotkania przyjaciół
LIFE IN. Łódzkie
Pierwsze spotkanie z bohaterami naszych publikacji już
za nami, kolejne przed nami. Było dużo śmiechu, dobrej
energii i wspaniałej zabawy. Dlatego to już postanowione, rezerwujecie trzeci czwartek każdego miesiąca, by
spędzić z nami czas. A jak będzie nam mało, to coś na
pewno wymyślimy, by spotykać się częściej w gronie
przyjaciół LIFE IN. Łódzkie. Gośćmi pierwszego spotkania, na które wspólnie z T Point Concept Store zaprosiliśmy przyjaciół LIFE IN. Łódzkie do Tubajki, byli oczywiście bohaterowie naszych publikacji – Ewa Audykowska,
aktorka Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz Joanna
i Chris Ernest, mistrzowie stepowania, którzy występują na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi i prowadzą
własne szkoły stepowania. Ewa opowiedziała o kulisach
pracy aktorskiej i zdradziła kilka technik radzenia sobie
ze stresem, a Joanna i Chris pokazali nam jaką radość
można czerpać ze stepowania.
Nie zabrakło oczywiście pokazu mody przygotowanego przez Adrianę Jabłońską, właścicielkę T Point Concept
Store. Dwie godziny minęły tak szybko, że na koniec nie
zdążyliśmy nawet wypić kawy. Nic straconego, nadrobimy to już podczas wrześniowego spotkania. Zobaczcie
jak Paweł Keler uchwycił te wspólnie spędzone chwile,
nic więcej nie trzeba już dodawać.
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kwestionariusz

Artur Partyka

Foto: Paweł Łacheta

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców wszech
czasów. Srebrny i brązowy medalista olimpijski w soku
wzwyż, trzykrotny medalista mistrzostw świata i od 22 lat
aktualny rekordzista Polski w tej dyscyplinie. Ze sportem
związany do dziś, współpracuje przy organizacji imprez
sportowych, uczestniczy w akcjach propagujących aktywny
tryb życia. Od lat komentuje zawody lekkoatletyczne w Polsat
Sport. Udziela się też jako coach i mówca motywacyjny.

Popatrzeć na świat ze szczytu
Mount Everestu
W minionym roku…
udało mi się zaliczyć kilka udanych wycieczek górskich.

Mój ulubiony ciuch…
tradycyjny.

Nigdy więcej…
niepewności.

Nie lubię w sobie…
zmienności nastrojów.

Komfortowo czuję się…
rzadko.

Czego się nie boję…
odpoczynku.

Ulubione zajęcie to…
słuchanie muzyki i czytanie.

Lubię gdy…
wracam z udanego treningu.

Idealny dzień…
słoneczny.

Zawsze podziwiam…
osobowość i charyzmę.

Nie odbiorę telefonu…
kiedy jestem zajęty.

Autorytety…
to oczywiście sportowcy i ci, którzy stanowili motywacje
dla mnie: Jacek Wszoła, Sergiej Bubka, Patrik Sjoberg.

Przez jeden dzień chciałbym
popatrzeć na świat ze szczytu Mount Everestu.
Chętnie wracam…
do przyjaciół.
Gdy patrzę w lustro…
zazwyczaj się golę.

Ostatnio przeczytałem…
„Dzieje Polski” profesora Andrzeja Nowaka.
Marzenia…
opowiem jak się spełnią.
Pytał Krzysztof Karbowiak
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TU PRZECZYTASZ

Łódź

Restauracje, kawiarnie, bary, puby
Affogato, Piotrkowska 144, All Star, Piotrkowska 217,
Anatewka, 6 Sierpnia 2, Anatewka, Drewnowska 58,
Ashanti, Sienkiewicza 82/84, Bawełna, Ogrodowa
19A, Boston Cafe, Ogrodowa 9, Browar Księży Młyn,
Tymienieckiego 22/24, Bułgarska, Piotrkowska 69,
Cafe Loft, Tymienieckiego 25c, Cafe Przy Ulicy,
Łagiewnicka 120, Cafe Przy Ulicy, Kostki Napierskiego
1, Cesky Film, Tymienieckiego 25, Chill, Piotrkowska
217, Ciągoty i Tęsknoty, Wojska Polskiego 144A, Club
77, Piotrkowska 77, Coś dobrego, Drewnowska 58,
Cud Miód Fabryczna, Traugutta 2, Czarna Owca,
Łąkowa 11, Czekolada, Moniuszki 11, Cztery Ściany,
Piotrkowska 89, Daleko Blisko, Piotrkowska 138/140,
Drukarnia Skład Wina i Chleba, Piotrkowska 138/140,
Fabryka Smaku, Przybyszewskiego 167, Faktura,
Tymienieckiego 3, Farina Bianco, Piłsudskiego
14, Filharmonia Smaku, Pabianicka 132, Galicja,
Ogrodowa 19A, Gęsi Puch, Politechniki 2, Grand
Coffee, Piotrkowska 72, Hana Shushi, Karskiego
5 i Piłsudskiego 15/23, Hello!, Sienkiewicza 100,
Heksagon, Pomorska 144, Hort-Cafe, Piotrkowska
106/110, Hot Spoon, Drewnowska 58, Jaga Cafe,
Pomorska 145, King Kong, Piotrkowska 217, Klub
Wino, Piotrkowska 217, Klub 97, Piotrkowska 97,
Klub Spadkobierców, Piotrkowska 77, Korzenie,
Piotrkowska 217, Kuroneko, Piotrkowska 217, Lavash,
Piotrkowska 69, Lavende, Drewnowska 58, Lawasz,
Limanowskiego 126, Litera Cafe, Nawrot 7, Lokal,
Leona Schillera, Łódka, Traugutta 18, Łódź Podwodna,
Piotrkowska 146, Manufaktura Czekolady,
Piotrkowska 217, Manu Cafe, Drewnowska 58, Mare
e Monti, Wigury 13, Mebloteka Yellow, Piotrkowska
138/140, Meg Mu, Piotrkowska 138/ 140, Meimei,
Drewnowska 58, Montag, Piotrkowska 107, Motywy,
Traugutta 14, Mozaika Cafe, Władysława Króla 31, Na
zdrowie!, Zdrowie 8, Nekko Sushi, Piotrkowska 107,
Niebieskie Migdały, Sienkiewicza 40, pl. Wolności 12,
Piotrkowska 200, Niebostan, Piotrkowska 17, Nowa
Łódź, Piłsudskiego 76, Owoce i Warzywa, Traugutta
9, Peperoncini, Rokicińska 228/230, Pho Shop,
Tuwima 1, Piękna, Kilińskiego 74, Piknik, Traugutta
3, Piwnica Łódzka, Sienkiewicza 67, Poczekalnia,
Więckowskiego 16, Polka, Ogrodowa 19A, Polska,
Piotrkowska 12, Przędza, Piotrkowska 107, Quale,
Narutowicza 48, Revelo, Wigury 4/6, Sendai Sushi,
Piotrkowska 209, Sezon, Piotrkowska 121, Soplicowo,
Wigury 12A, Spaleni Słońcem, Piotrkowska 138/140,
Spatif, Kościuszki 33/35, Stary Rynek 2, Stary Rynek
2, Susharnia, Pomorska 13, Sushi Zielony Chrzan,
Żwirki 8, Szklarnia by Lavende, Piotrkowska
138/140, Szpulka, Ogrodowa 19A, Szyby Lustra,
Piłsudskiego 14, Szwalnia smaków, Piotrkowska 217,
Tango, Traugutta 14, Tubajka, pl. Zwycięstwa 3, U
Kretschmera, Kopernika 64, U Milscha, Łąkowa 21,
Varoska, Traugutta 4, Verte Cafe, Piotrkowska 113/115,
Vinda, Zgierska 69, Wall Street, Piłsudskiego 10, Z
innej beczki, Moniuszki 6, Zel, Więckowskiego 36,
Zielony Chrzan, Żwirki 8, Złoty Imbir, Sienkiewicza 39.
Fitness, sport
Atmosfera, Wyszyńskiego 7A, Biosfera, Tatrzańska
124B, Energy Fitness, Legionów 16, Energy Fitness,
Maratońska 111, Energy Fitness, Senatorska 7/9, Energy
Fitness, Piłsudskiego 135, Evergym, Sienkiewicza
100, Fit&Jump, Romanowska 55F, FitFabric, Zielona,
FitFabric, Kilińskiego 122/128, FitFabric, Zgierska
211B, FitFabric, Politechniki 1, FitFabric, Matejki 3/5,
FitFabric, Rokicińska 125, FitFabric, Aleksandrowska
38, FitFabric, Byszewska 3, FitFabric, Pabianicka
245, FitFabric, Politechniki 10, FitFabric, Zielona 90,
Fit Forma, Tatrzańska 124B, Fit Forma, Gorkiego 16,
Fit Forma, Plonowa 1/3, Human Fitness Philosophy,
Milionowa 25/27, I’m Fit, Piłsudskiego 10, Jatomi
Fitness, Karskiego 5, Mrs Sporty, Kilińskiego 298,
Movimento, Krzemieniecka 2, Saltos Park Trampolin,
Wydawnicza 5 i Srebrzyńska 2/4, Saude Circle,
Śmigłego-Rydza 20, Sport Me, Wyszyńskiego
29, Squash Point Rytm, Kopcińskiego 69, Strefa
Fit, Elsnera 8, Studio Tańca 4U, Skargi 12, Studio
Relaks Fitness Forma SPA, Grunwaldzka 1B,
Vera Sport, Siewna 15, 36 minut, Złotno 7.
Salony: urody, spa, fryzjerskie
Ada, Rentowna 21, Aesthetic, Piotrkowska 220/8,
Basanti Spa, Piotrkowska 220, Brush Barber Shop,
Piotrkowska 138/140, Coen Day Spa, Piotrkowska
89, DK Damian Kowalski, Piotrkowska 114, Esencja

Piękności, Tymienieckiego 20, Exellence Place,
Konstantynowska 30/32A, Good Day, Piłsudskiego
15/23 (Galeria Łódzka), Good Time Day Spa,
Gdańska 96, Hair Royal, pl. Wolności 10/11, Hair
Studio, Zachodnia 79, Intima Art&Este, Tuwima 15,
Kamila Make Up, Skargi 4, La Beaute Clinique, 1
Maja 87A, Naturioska Beauty Institute, Sienkiewicza
5, Prohair by Bednarska, Piotrkowska 223, Revital,
Piotrkowska 69, Royal Hair, pl. Wolności 11/10,
Sthetica, Wydawnicza 1/3 l.12, Studio Urody, Wigury
15, Terra Rossa, Unii Lubelskiej 4, Unique, 6 sierpnia
11/13, Velvet Clinic, Kopernika 38, Wojewoda Studio,
Tymienieckiego 19, Yasumi, Sienkiewicza 82
Zdrowie
APS Medica, Grażyny 4C/4D, ARGO, Sterlinga 27/29,
ArtDentis, Tymienieckiego 25, Bimed, Zachodnia
12A, Brzuska & Sieroszewska, Gdańska 96, Code,
Tuwima 15 lok. U4, Creator, Kopernika 55, DiMedical,
Legionów 40, Med Plus, Lutomierska 146, Medyceusz,
Bazarowa 9 i Studzińskiego 61, Multiclinic, Kilińskiego
185, Novamed, Nowa 16/18, Panaceum, Piotrkowska
114, Persart, Romanowska 55F, Remedium,
Dąbrowskiego 15B, Salve Medica, Szparagowa
10, Totumedica, Żeligowskiego 43 lok. 4/5
Hotele
Agat, Strykowska 94, Ambasador, Kosynierów
Gdyńskich 8, Ambasador Centrum, Piłsudskiego
29, Ambasador Premium, Kilińskiego 145, Andel’s,
Ogrodowa 17, B&B, Kościuszki 16, Borowiecki,
Kasprzaka 7/9, Boss, Tatrzańska 11, Boutique,
Piłsudskiego 10, Campanile, Piłsudskiego 27,
Double Tree by Hilton, Łąkowa 29, Focus Hotel,
Łąkowa 23, Grand, Piotrkowska 72, Holiday
Inn, Piotrkowska 229/231, Ibis, Piłsudskiego
11, Iness, Wróblewskiego 19/23, Loft Aparts,
Tymienieckiego 25C, Mazowiecki, 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich 53/57, Novotel, Piłsudskiego
11A, Qubus, Mickiewicza 7, Savoy, Traugutta 6,
Tobaco, Kopernika 64, Vigo, Limanowskiego 126,
Villa Masoneria, Tramwajowa 11, Yuca, Złotno 83
Salony samochodowe
Audi Centrum, Bartoszewskiego 13, Audi Krotoski
Cichy, Niciarniana 51/53, Auto Centrum Kosicki,
Aleksandrowska 125A, Bilex, Milionowa 2K,
BMW Tłokiński, Aleksandrowska 131C, British
Automotive Łódź, Aleja Włókniarzy 214, BSP,
Pabianicka 94/96, Citroen Syguła, Limanowskiego
156, Citroen Kubiak, Rzgowska 140, Ford Auto
Centrum, Włókniarzy 144, Ford Store, Brzezińska
26, Harley Davidson, Dąbrowskiego 207/225,
Honda, Obywatelska 191, Honda Park, Brzezińska
35, Jaszpol, Przybyszewskiego 176/178 i Brukowa
2, Lexus, Pomorska 106A, Marvel, Śmigłego Rydza
1, Matsuoka Motor, 3 Maja 1/3, Mercedes Zasada,
Aleksandrowska 11, Nissan Auto, Brzezińska 28,
Peugeot, Strykowska 133, Premium Arena BMW,
Rokicińska 190, Seat Bednarek, Szczecińska 38A,
Seat Zabłocki, Inflancka 1/3, Skoda Bednarek,
Szczecińska 38A, Toyota, Brzezińska 24A, Trax,
Żeligowskiego 140, Volskwagen Bednarek,
Szczecińska 38A, Zimny Auto, Rzgowska 142/146
Centra biznesu
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3, Bionanopark,
Dubois 114/116, Faktoria, Dowborczyków 25, Forum
76, Piłsudskiego 76, ŁARR, Narutowicza 34, ŁSSE,
Tymienieckiego 22G, SkyHub, Piłsudskiego 148/150.
Szkoły językowe
British Centre, Kościuszki 93, City College
International, Dąbrowskiego 17/21, Dialog,
Nawrockiego 12, ELC (Studium Języka Angielskiego
UŁ), Lindleya 8, English Academy, Zielona 32,
Eurodialog, Traugutta 18, Foster, Piotrkowska
309 lok. 22/23, Live, Morgowa 4, Modern
Languages Center, Kościuszki 59/61, Progres,
Pomorska 40, Wow, Żeromskiego 46/2
Pozostałe
Jupi Park, Piłsudskiego 5, KołoWrotki, Piotrkowska
217, Palmiarnia, Piłsudskiego 61, Porąbane Meble
Kreatoora, Przędzalniana 63/6, ReAktywacja,
pl. Wolności 12, Se-ma-for, Sienkiewicza
100, Urban Dance Zone, Zachodnia 85

REGION
Aleksandrów Łódzki
Aleksandria, Wojska Polskiego 103, Czarny
Staw, Nowy Adamów 3, Jan Sander,

Wycieczkowa 2/10, Kamienica nr 6, Pl.Kościuszki
6, Kolorowe Gary, Pańska 4 (Rąbień),
Michelle, Senatorska 2, , 11 Listopada 5A
Bełchatów
Sport Hotel , 1 Maja 63, Wodnik Hotel, Słok
Konstantynów
W Międzyczasie, pl. Kościuszki, Konstancja,
Niesięcin 28, Fit For You, Łabentowicza
16, U Ciebie czy u mnie, Łaska 7
Kleszczów
Solpark, Sportowa 8
Kutno
Ale Smacznie, Warszawskie Przedmieście
31, Villa Hubertus, Zielona 2
Łowicz
Cynamonowy Zakątek, Zduńska 42
Łask
Columna Medica, Wakacyjna 8, Kawiarnia Jagódka,
Piotrkowska 26, Kolumna Park, Hotelowa 1, Przygoń
Pabianice
Boniecki Cafe, Traugutta 13, Coffee House. Palarnia
kawy, Nawrockiego 13A, Dialog, Nawrockiego
12, English Academy, Zielona 32, Fabryka Wełny
Hotel&Spa, Grobelna 4, Hollywood Smile,
Warszawska 8, Tkalnia Spa&Wallness, Zamkowa 2
Piorunów
Pałac Piorunów Hotel&Spa, Piorunów 25
Piotrków Trybunalski
Idioma, pl.Kościuszki 6, Łaźnie Piwne BSC&SPA (Hotel
Mercure), Armii Krajowej 22 C, Krochmal, Rynek
Trybunalski, Zielona Oliwka, Rynek Trybunalski 2
Poddębice
Pro-Health, Piękna 19, Złote Jabłko, Parzęczewska 2
Opoczno
Studio Fryzur Małgorzata Lasota, Jana
Pawła II 7D/61, Venus, Piotrkowska 65
Radomsko
Blueberry Studio, Sierakowskiego 1517, Mariel, Reymonta 62, Perłowe SPA,
Kościuszki 4, Zodiak, Kościowa 22
Rawa Mazowiecka
Golden Gym, Jerozolimska 3, Klimaty, Katowicka 16
Rzgów
AMX, Łódzka 69a, Furore Ptak Outlet, Żeromskiego 8
Sieradz
Cukier, Rynek 17, Estetika, Jana Pawła II 52, Euforia
Day SPA, Złotej Jesieni 26, Liliowe Zacisze, 1 Maja 118,
Na Półboru, Stawiszcze39a, Open Hair Cafe, Rynek
22, Stodoła, Rynek 10, Studio Relaks, Grunwaldzka 1B,
Wielowska Clinic&Spa, Jana Pawła II 84,
Winiarnia, Oksińskiego 4, Zielone Pesto, Rynek 5
Skierniewice
Skin Medical, Senatorska 25
Spała
Mościcki Hotel, Nadpiliczna 2
Stryków
Kasor Resort&Spa, Cesarska 2, TOR Łódź, Kiełmina 78
Sulejów
Podklasztorze Hotel, Jagiełły 1
Tomaszów Mazowiecki
BaKalia, Dąbrowska 14, Kaprys, Świętego Antoniego
18, Metamorfoza, Polskiej Organizacji Wojskowej 3
Uniejów
Herbowa, Zamkowa 2, Kasztel Hotel, Zamkowa 6,
Lawendowe Termy Hotel, Jakuba Świnki, Uniejów
Hotel, Bł. Bogumiła 32, Termalna, Zamkowa 1
Wieluń
W Starym Rynku, pl. Legionów 1,
Zielona Weranda, Widoradz 44b
Zduńska Wola
Jurydyka, Złotnickiego 18, FollyMood ATELIER,
Kościelna 41, Pracownia Fryzjerska Paulina
Barczynska, Piwniczna 17, Hades, Złotnickiego
21, Szustak Holistic and Beauty, Łaska 91
Zgierz
Szalone nożyczki, Aleksandrowska 29,
Starówka Cafe, Plac Jana Pawła II 19,
Stacja Nowa Gdynia, Sosnowa 1

