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wydanie specjalne

Francja w Łodzi



Nie zamknięta w ramach czasowych, charakte-
ryzująca się wyrafinowaniem i gustem, stała się 
inspiracją dla wielu projektantów, którzy kochają 
klasykę i nienaganny styl ubierania. Tak jak Paweł 
Kuzik, łódzki projektant. 

W jego projektach dojrzymy to, co jest charakte-
rystyczne w modzie z Paryża. Dąży do doskonałości 
w formach nie zatracając tym samym klasycznych 
krojów i cięć, a jednocześnie proponuje nowe roz-
wiązania konstrukcyjne. Zasada jaką kieruje się 
przy pracy nad nowymi propozycjami to ponadcza-
sowość. Właśnie to sprawia, że jego ubrania prze-
mawiają do kobiet ceniących elegancję w klasycz-
nym wydaniu. 

Paweł Kuzik wszystkie projekty zawsze wykonu-
je własnoręcznie, przykłada ogromną wagę do ich 
starannego wykonania i wykończenia. To, że są one 
często w pojedynczych egzemplarzach czyni je nie-
powtarzalnymi. 

shop-pawelkuzik.pl
instagram.com/pawelkuzik
facebook.com/pawelkuzikfanpage

Na wielkie wyjścia 
i na co dzień 

Moda francuska to wyznacznik 
dobrego stylu dla ludzi z całego świata.



instagram.com/bleutropez facebook.com/bleutropezinstagram.com/bleutropez facebook.com/bleutropez

Bleu Tropez Bijoux to marka niepowtarzalnej 
biżuterii, która przywodzi na myśl południowy 
klimat Francji, piękne plaże, powiew luksusu 
i wyjątkowości.

Z Bleu Tropez zawsze będziesz się czuła 
wyjątkowa, bo nie ma innej kobiety, która 
będzie nosiła taki naszyjnik jak Ty, czy taką 
samą bransoletkę.

Wszystkie produkty Bleu 
Tropez są unikatowe!

Bo każda z nas jest wyjątkowa
i jedyna w swoim rodzaju!
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Tradycyjnie w okresie jesiennym, tuż przed świętem mło-
dego wina Beaujolais Nouveau środowisko frankofońskie 
dokonuje podsumowania mijającego roku. Opowiadamy 
wówczas o tym, co istotnego dla relacji polsko-francu-
skich wydarzyło się w ostatnich miesiącach. W tym roku 
po raz pierwszy czynimy to na łamach LIFE IN. Łódzkie 
– chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Oddajemy do Państwa rąk wydanie specjalne Magazy-
nu w całości poświęcone Francji w Łodzi. Do współpracy 
przy jego stworzeniu udało mi się zaprosić niezwykłe oso-
by, których długoletnie, niezaprzeczalne związki z Fran-
cją wydają mi się bardzo interesujące. Bardzo zależało mi 
na tym, aby poznali Państwo Ich opowieści. 

Będziemy mieli okazję przeczytać wywiady ze świet-
nymi Menadżerami prowadzącymi lokalne oddziały 
wielkich francuskich koncernów – Veolia Energia Łódź, 
Airbus Helicopters Polska i Hutchinson Poland. Dowiedzą 
się Państwo, jakie są ich pasje, dlaczego wybrali ścieżkę za-
wodową w naszym mieście i pozostali w Łodzi, co w pracy 
ich motywuje i czy lubią Francję. Dwoje z Nich to kobiety 
zarządzające firmami o niezwykle „męskim” profilu. 

Porozmawiamy również o sztuce francuskiej. Z Dyrek-
tor Teatru Muzycznego, Grażyną Posmykiewicz, pomówi-
my o nowych planach tego ceniącego francuski repertuar 
teatru. Pozostając dalej w kręgu artystycznym, zapytamy 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Baletowej w Łodzi, Elżbie-
tę Wiśniewską, o ostatnie nowatorskie przedsięwzięcie 
baletowe, a także o planowane kolejne spektakle.

Naszą uwagę skupimy także na edukacji i polsko-
-francuskiej współpracy naukowej. Dyrektor Centrum 
Współpracy Międzynarodowej CWM Politechniki Łódz-
kiej dr Dorota Piotrowska podzieli się z nami informa-
cjami o nowatorskich programach na IFE – Akademii 
Młodego Inżyniera i Kluczu francuskim. IFE to od wielu 
lat niekwestionowany lider i prężna łódzka lokomotywa 
polsko-francuskiej współpracy edukacyjno-naukowej. 
Dyrektor Aleksandra Ratuszniak powróci do niezwy-
kle ważnej rocznicy kierowanego przez nią XIII Liceum 
Ogólnokształcącego – tradycyjnie kojarzonego jako abso-
lutnie „francuskie”.

Spytamy naszych „łódzkich” Francuzów, jak im się 
żyje i pracuje w naszym mieście. Na to pytanie odpowie-
dzą: Eric Salvat (Prezes UFE Pologne), David Lhomme 
(właściciel POLDEM), Lucas Dymny (Dyrektor Alliance 
Française w Łodzi).

O pasji związanej z lotnictwem opowie nam Bartłomiej 
Walas – Prezes Bartolini Air – człowiek, który wychowy-
wał i kształcił się we Francji, ale na stałe osiadł w Łodzi 
i tu prowadzi swój nietuzinkowy – „fruwający” biznes.

Nie moglibyśmy mówić o Francji – nie wspomina-
jąc o podróżowaniu, kuchni i winie. O tym wszystkich 
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Szanowni 
Państwo

opowiedzą nam Dyrektor Novotel Centrum Łódź – Mag-
dalena Fohue i Szef Kuchni Krzysztof Nowacki – od lat 
wierni Partnerzy wszelkich francuskich nie tylko kuli-
narnych projektów. 

O winie – tym razem nieco inaczej, opowie nasz łódzki 
sommelier Michał Bald, a także szef Bionanoparku – Ma-
rek Cieślak. Panowie będą wychwalać nie tylko walory 
wina i zastanowią się, co to znaczy dobre wino, ale także 
przeanalizują jego… skład chemiczny, próbując udzielić 
odpowiedzi na pytanie – ile jest wina w winie?

Zebraliśmy, jak Państwo zobaczą, wspomnienia i opo-
wieści wszystkich Frankofonów, które mogłyby ułożyć się 
w swoistą mapę Francji – Prowansja, Lazurowe Wybrze-
że, Paryż, Burgundia, Lyon, zamki nad Loarą.

Jednocześnie są to historie tych, na których życie, pasje, 
przyjaźnie, czy ścieżkę zawodową miała wpływ Francja 
– to ona ich ukształtowała, zachęciła do innego spojrzenia 
na karierę, czy też rozwinęła zawodowo.

Za poświęcony czas i odrobinę opowieści o samych so-
bie, bardzo Im wszystkim dziękuję.

Jaki jest cel wydania specjalnego poświęconego Fran-
cji w Łodzi? Pragniemy w ten sposób zachęcić Państwa 
do nauki języka, poznawania kultury, sztuki oraz kuch-
ni francuskiej, podróży, ale także współpracy z bizne-
sem francuskim, czy w końcu kształcenia w ramach pol-
sko-francuskich programów. Wierzę, że w ten sposób 
przybliżymy Państwu Francję i podobnie jak my – po 
prostu ją pokochacie!

Zapraszam serdecznie do lektury!

Alicja Bień
Konsul honorowy Francji w Łodzi
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W Łodzi nie brakuje ciekawych akcentów związanych 
z Francją. Są one zarówno historyczne jak i współczesne.  
Można je spotkać w różnych zakątkach miasta.

Manufaktura
Jedną z wizytówek 
Łodzi jest dziś cen-
trum handlowo-roz-
rywkowe Manufak-
tura, które powstało 
w 2006 roku na te-
ranie dawnego kom-
pleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego. Jednak tej 
wspaniałej rewitalizacji nie byłoby bez francuskich 
architektów. Dla istniejącej ponad 30 lat i mającej sie-
dziby m.in. w Paryżu i Lyonie fi rmy Sud Architekt była 
to pierwsza realizacja w Polsce. Przywrócili oni do 
życia 13 zabytkowych budynków na 27-hektarowym 
terenie, które zostały zaadaptowane na zupełnie nowe 
funkcje. Od tego czasu fi rma dorobiła się również swo-
jej polskiej fi lii zaliczanej do trzech najlepszych pra-
cowni architektonicznych w naszym kraju.

Pałace
W Łodzi możemy natknąć się na starsze projekty zwią-
zane z francuską architekturą. Tak jest choćby w przy-
padku Pałacu Arnolda Stillera, który mieści się przy 
ulicy Jaracza 45. Powstał on po koniec XIX wieku, a jego 
projekt architektoniczny nawiązuje do francuskiego 
i włoskiego neorenesansu. Od 1990 roku część pała-

cowych piwnic zajmuje 
klub muzyczny „Bagdad 
Cafe”. Z kolei w duchu 
francuskim wybudo-
wano na początku XX 
wieku Pałac Roberta Ste-
inerta przy ulicy Piotr-
kowskiej 262/264, w któ-
rym obecnie znajduje 
się Instytut Europejski.

Szpada Rubinsteina
W Muzeum Miasta Łodzi przy ulicy Ogro-
dowej jedną z ekspozycji jest Galeria Mu-
zyki im. Artura Rubinsteina. Mało kto za-
pewne wie, że jednym z jej ciekawszych 
eksponatów jest  prawdziwa pozłacana 
szpada, którą artysta dostał jako członek 
Francuskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Muzeum została podarowana przez żonę 
mistrza Anielę Młynarską-Rubinstein. 
Szpadę wykonano w pracowni Arthus 
Bertrand Edit Belmondo (ojca znanego 
aktora Jeana-Paula Belmondo). Rękojeść 

szpady jest zwieńczona złotym ornamentem w kształ-
cie kuli ziemskiej, podtrzymywanej przez dwie dłonie. 
Na kuli zaznaczone są kontury kontynentów i… Łódź, 
miejsce urodzenia artysty.  

Fabrykanci
Czasy słynnej „Ziemi obiecanej” najczęściej kojarzą 
się wszystkim z polskimi, niemieckimi, rosyjskimi 
i żydowskimi fabrykantami. Tymczasem byli wśród 
nich również Francuzi. Fabryka „Allart, Rousseau 
i S-ka” powstała w 1879 i mieściła się przy obecnej uli-
cy Wróblewskiego. Była to fi lia francuskiej spółki o tej 
samej nazwie, z siedzibą w Roubaix. Do Łodzi Francu-
zów przekonała tania siła robocza i bliskość ogrom-
nego rynku zbytu na Wschodzie. Wybudowali u nas 
duży zespół fabryczno-mieszkalny, złożony z sześciu 
budynków: przędzalń wełny i farbiarni, pałacu wła-
ściciela, domów familijnych, szkoły, sklepów itp. Fi-
lia fi rmy Allart-Rousseau 
w Łodzi była najbardziej 
nowoczesnym przedsię-
biorstwem w Królestwie 
Polskim!  Obecnie po fa-
bryce nie ma już śladu, 
a pozostało jedynie kil-
ka familoków, w których 
mieszkali jej robotnicy 
oraz zabytkowa Willa Le-
ona Allarta z 1882 r. przy 
ulicy Wróblewskiego 38.

Restauracje
W ostatnich latach w Łodzi pojawiały się francu-
skie restauracje, kawiarnie i piekarnie. Nie wszyst-
kie z nich przetrwały. Jednym z miejsc z prawdziwie 
francuskim klimatem, które działa do dziś jest butik 
cukierniczy, dom czekolady oraz pijalnia kawy i her-
baty „Maison a.s.” na Księżym Młynie. Co prawda pro-
wadzą go Polacy, którzy spędzili kilka lat we Francji, 
ale to jedyne miejsce w Łodzi, gdzie można skosztować 
różnych smakołyków przygotowywanych według 
oryginalnych starych francuskich 
przepisów, jak choćby wypie-
ków na cieście parzonym. 
Paris-Brest jest okrągłym 
deserem wypełnionym 
masą pralinową, a nazwa 
nawiązuje do trasy wy-
ścigu rowerowego, czy 
Saint-Honore, gdzie cia-
sto francuskie otoczono 
ptysiami z bitą śmietaną 
i karmelem, a tym razem na-
zwa pochodzi od imienia świę-
tego będącego patronem piekarzy.

Od szpady do ciasta parzonego
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LIFE IN. Łódzkie: Lubi Pani Francję? 
Anna Kędziora-Szwagrzak: Nawet bardzo. Francja koja-
rzy mi się z moimi pierwszymi samodzielnymi i dorosły-
mi wakacjami. Byłam wtedy nad Lazurowym Wybrzeżem 
z chłopakiem, który dziś jest moim mężem. 

A często bywa Pani we Francji?
Dość często. Biznesowo jeżdżę do Paryża, a prywatnie wy-
bieram Prowansję, która ma wiele niezapomnianego uro-
ku, i oczywiście Lazurowe Wybrzeże. 

Jest coś, co nas różni albo łączy z Francuzami?
Jakiś czas temu brałam udział w dedykowanych Veolii spo-
tkaniach warsztatowych, które miały nam pokazać, jakie 
różnice są między Polakami a Francuzami i z czego one 
wynikają. Konkluzją tych warsztatów było to, że Francuzi 
pracujący w Veolii łamią wszelkie stereotypy na swój temat 
– wszyscy mówią po angielsku, uczą się języka polskiego, lu-
bią pierogi i śledzie, są bardzo otwarci na różnice kulturowe 
występujące między nami. Mają też dystans do siebie. Z kolei 
mnie z Francuzami łączy praca w Veolii i oceniając Polaków 
i Francuzów z punktu widzenia relacji biznesowych, mogę 
powiedzieć, że trochę się różnimy. Polacy w biznesie są bar-
dziej spontaniczni i otwarci do podejmowania ryzyka, Fran-
cuzi przed działaniem szczegółowo analizują sytuację i oce-
niają ryzyko. To jest fajne, bo różnice dają dużo obu stronom. 
Dzięki nim  możemy się doskonale uzupełniać. Poza tym róż-
nice pozwalają nam budować synergię w działaniach, co daje 
znacznie więcej możliwości przy prowadzeniu biznesu. 

Łodzianka, studia na Uniwersytecie Łódzkim, kariera 
w łódzkiej firmie. Po studiach nie wyjechała Pani 
w poszukiwaniu szczęścia. Co Panią zatrzymało w Łodzi? 
Zostałam, bo kocham Łódź. Tutaj się urodziłam i wychowa-
łam, tu się uczyłam i kończyłam studia, tutaj zaczęłam pierw-
szą pracę. Swojego szczęścia wolałam szukać tutaj i nigdy tego 
nie żałowałam. Dziś, kiedy widzę, jak miasto się zmienia, roz-
wija, pięknieje jestem dumna, że stąd jestem i tu mieszkam. 

Zaczynała Pani jako pracownik w pionie finansowo-
księgowym, przeszła wszystkie szczeble zawodowe 
w firmie i awansowała na stanowisko najpierw dyrektora 
finansowego, później wiceprezesa i prezesa. Czym 
zdobywa się uznanie przełożonych? 
Nie ma uniwersalnego sposobu na zdobycie uznania prze-
łożonych. Ja zawsze dążę do celu, realizuję stawione przede 
mną zadania i przez cały czas chętnie się uczę. W mojej pracy 

Łódź to wciąż ziemia obiecana dla tych, 
którzy zechcą się o tym przekonać

Łodzianka, która kocha swoje miasto i lubi Francję. Szczęśliwa i dumna ze swoich 
osiągnięć. Żona, matka i menedżer jednej z największych łódzkich firm. Anna 

Kędziora-Szwagrzak, prezes Veolia Energia Łódź w rozmowie z LIFE IN. Łódzkie. 
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potrzebuję wyzwań i zawsze pozytywnie reaguję na zmiany. 
Dzięki nim firma i pracownicy się rozwijają. Poza tym praca 
daje mi wiele satysfakcji. 

Uważa się Pani za człowieka sukcesu? 
Nigdy nie myślałam o swoim życiu w takich kategoriach. 
Jestem człowiekiem szczęśliwym i dumnym ze swoich osią-
gnięć. Mam fantastyczną rodzinę, pracę, która daje mi wiele 
satysfakcji i sprawia, że każdego dnia mogę robić to, co lu-
bię. Mam dynamiczne życie, które codziennie stawia przede 
mną nowe wyzwania. Lubię to, bo nie stoję w miejscu i mam 
wpływ na otaczającą rzeczywistość. Jeżeli to czyni mnie czło-
wiekiem sukcesu, to w takim razie nim jestem.

Odniosła Pani zawodowy sukces, jednak statystyki są 
bezlitosne – w Łodzi na średnich i wysokich stanowiskach 
menedżerskich jest tylko niecałe 25 procent kobiet. Co 
sprawia, że kobietom trudniej jest osiągnąć najwyższe 
stanowiska? 
Mnie nigdy nie było trudniej. Znam te statystyki, ale mogę 
powiedzieć, że one nie dotyczą naszej firmy. Proszę zwrócić 
uwagę, że Veolia w Łodzi to przemysł energetyczny, branża 
uznawana za męską, ale na wysokich stanowiskach mene-
dżerskich 35 procent to kobiety. U nas w pierwszej kolejności 
stawiamy na kompetencje, nie na płeć. Ze swojego doświad-
czenia mogę powiedzieć, że nigdy nie spotkałam się z innym, 
gorszym traktowaniem tylko dlatego, że jestem kobietą. 
Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych wciąż rośnie 
i tego trendu nie da się już odwrócić. Tym bardziej że młod-
sze pokolenie menedżerów zupełnie nie zwraca uwagi na to, 
czy szefem jest kobieta czy mężczyzna. Ważne są kompeten-
cje i umiejętności. Mam też przekonanie, że kobiety dziś są 
zdecydowanie bardziej odważne i nie boją się sięgać po to, co 
dla ich matek, a tym bardziej babć było nieosiągalne – mamy 
swoje ambicje i nie boimy się ich realizować. 

Porozmawiajmy o naszym mieście. Kiedyś „ziemia 
obiecana”, kojarząca się z przemysłem włókienniczym, 
a czym dziś – Pani zdaniem – wyróżnia się Łódź?
Położeniem w samym środku Polski, co sprawia, że każdy 
ma do nas blisko. Coraz więcej nowoczesnych przestrzeni, 
które przyciągają biznes. Dobrze prowadzona rewitalizacja 
miasta, która daje takie efekty, jak choćby historyczna elek-
trociepłownia EC1. Nowe miejsca, doskonale wpisujące się 
w krajobraz miasta, jak Manufaktura. I wreszcie dostęp do 
fachowców, co jest szczególnie ważne dla potencjalnych in-
westorów. Łódź to miasto akademickie, z prawie 30 uczelnia-
mi państwowymi oraz prywatnymi i ponad 60 tysiącami stu-
dentów. Inwestorzy dostrzegają ten potencjał. Wreszcie sami 
łodzianie to wyjątkowi ludzie, którzy jak nikt inny potrafią 
troszczyć się o swoje miasto i zabiegać o jego wyjątkowość. 
Poza tym Łódź wciąż jest „ziemią obiecaną” dla tych, którzy 
zechcą się o tym przekonać. 

Uda się nam doścignąć inne miasta, które miały mniej 
problemów i więcej szczęścia?
Oczywiście, ale szczęściu trzeba zawsze pomagać. Łódź 
jako „ziemię obiecaną” kiedyś ukształtowała praca ludzi, 
którzy chcieli tutaj żyć. Szczerze wierzę w etos pracy, dzię-
ki której można rozwijać siebie, lokalną społeczność, firmy 

i miasto. Potrzebujemy tylko trochę czasu i determinacji 
w przeprowadzaniu zmian, które już zaczęliśmy. Powstają 
nowe centra badawcze, tu duże firmy lokują swoje centrale, 
pojawia się coraz więcej inwestycji. No i my tu jesteśmy, ło-
dzianie, którzy nigdy nie załamaliśmy rąk, choć często zde-
rzaliśmy się z przeciwnościami losu. Dziś wiara, że wszyst-
ko jest możliwe, jest powszechna. Jesteśmy dumni z Łodzi, 
a na tym można już budować. 

Kilka miesięcy temu Veolia została sponsorem ścieżki 
edukacyjnej „Przetwarzanie energii” w Centrum Nauki 
i Techniki EC1. To jednorazowe wsparcie łódzkich 
instytucji edukacyjnych, czy szerszy projekt?

Veolia zawsze poświęca dużo uwagi przedsięwzięciom 
edukacyjnym. Ścieżka edukacyjna „Przetwarzanie ener-
gii” w EC1 to jeden z takich przykładów, który dla nas ma 
dodatkowe znaczenie. Przecież EC1 to nasza pierwsza elek-
trociepłownia, w której zaczynało swoją karierę zawodową 
wielu naszych pracowników, symbol łódzkiej energetyki, 
któremu udało się przywrócić świetność. Ten projekt jest dla 
nas ważny, ale nie jest jedyny. Współpracujemy z łódzkimi 
uczelniami w zakresie mentoringu, wsparcia projektów na-
ukowych i realizacji konkretnych programów skierowanych 
do studentów oraz przy organizacji konferencji i seminariów. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi mamy 
swoją klasę patronacką. Tam kształceni są technicy elektrycy 
i energetycy, którzy później trafiają do nas. Nie zapominamy 
również o najmłodszych, do których wychodzimy z edukacją 
na temat energii, jej efektywnego wytwarzania i wykorzy-
stania. Bywa, że nawet przedszkolaki odwiedzają elektrocie-
płownię. Od ponad dekady, co roku w trzecią sobotę września 
otwieramy bramy największej naszej elektrociepłowni EC4 
na łódzkim Widzewie i podczas Dnia Otwartych Drzwi pre-
zentujemy łodzianom cały proces technologiczny produkcji 
ciepła systemowego i energii elektrycznej oraz nasze insta-
lacje środowiskowe. Dla wielu osób to pierwsze spotkanie 
z technologią produkcji energii na tak wielką skalę. A dla na-
szych pracowników niecodzienna możliwość podzielenia się 
wiedzą i dumą z bycia energetykiem.

Może być Pani wzorem dla młodych łodzian, którzy 
kończą szkoły, studia i zastanawiają się co dalej – zostać 
w Łodzi czy wyjechać w poszukiwaniu szczęścia. Co by im 
Pani doradziła?
Każdy z nas jest kowalem swojego losu i każdy sam decy-
duje o tym, co chce robić. Nie można czekać na to, że ktoś 
nam zbuduje karierę. Łódź to doskonałe miejsce na jej roz-
poczęcie – tu można zdobyć dobre wykształcenie i znaleźć 
satysfakcjonującą pracę. Łódź dziś, to miasto z ogromnym 
potencjałem, szczególnie dla młodych. I jestem przekona-
na, że oni to zauważają. 

 Polacy w biznesie są bardziej 
spontanicz ni, Francuzi 

przed dzia łaniem szczegółowo 
analizują sytuację i oceniają ryzyko. 



10

LIFE IN. Łódzkie: Jak długo pracuje Pani w Airbus 
Helicopters?
Renata Graczyk: Od maja 2016 roku. Początkowo odpo-
wiadałam za współpracę z instytucjami, po dwóch mie-
siącach objęłam stanowisko Local Managera i sprawuję 
nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem firmy. Strategicz-
ne decyzje podejmuje twórca naszego biura, Pan Prezes 
Tomasz Krysiński, pełniący jednocześnie funkcję Dyrek-
tora ds. Rozwoju i Innowacji Airbus Helicopters. Pan Pre-
zes Krysiński prowadzi również nadzór nad merytorycz-
nymi aspektami naszej działalności.

A wcześniej czym się Pani zajmowała?
Przez wile lat współpracowałam z zagranicznymi inwe-
storami, pomagając im w uruchamianiu działalności na 
terenie Polski, w tym w oparciu o środki publiczne. By-
łam między innymi odpowiedzialna za działania admini-

stracyjne, których celem było uruchomienie pierwszego 
zakładu produkcyjnego Hutchinson w Łodzi, między in-
nymi za uzyskiwanie pozwoleń na budowę oraz urucho-
mienie produkcji.

Ile osób zatrudnia Airbus Helicopters Polska i jakie 
projekty są przez Was realizowane?
Airbus to europejski gigant działający na trzech płaszczy-
znach – helikoptery, technologie kosmiczne i militarne 
oraz samoloty pasażerskie. Firma ma centralę we Francji, 
ale jej oddziały są zlokalizowane na całym świecie. Nasze 
biuro, czyli właśnie Airbus Helicopters Polska, specjalizuje 
się w projektowaniu konstrukcji mechanicznych i elemen-
tów struktury helikopterów oraz obliczeniach obciążeń 
tych elementów. Realizujemy również projekty z zakresu 
zarządzania danymi technicznymi takie jak na przykład 
standaryzacja czy racjonalizacja.

Łódź? Tu najszybciej 
znajduje się przyjaciół

X3, Racer, City Airbus – niewiele osób wie, że te projekty są mocno związane 
z Łodzią. Nad dwoma ostatnimi pracują aktualnie nasi młodzi inżynierowie, 
o których Renata Graczyk, Local Manager Airbus Helicopters Polska mówi: 

To naprawdę doskonale wykształceni młodzi ludzie, którzy myślą innowacyjnie, 
mają pomysły i przede wszystkim wiedzą, jak je wykorzystać w praktyce.
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Jesteście fragmentem międzynarodowego giganta. 
Zdradzi Pani jak się pracuje w światowej korporacji?
Airbus Helicopters Polska jest rzeczywiście częścią korpora-
cji, ale ponieważ nie jesteśmy fabryką lecz biurem projekto-
wo-badawczym, nasza praca w mniejszym stopniu wpisuje 
się w sztywne korporacyjne reguły. Można powiedzieć, że 
znamy wyłącznie plusy bycia częścią globalnej firmy.

To proszę opowiedzieć o plusach?
Największym jest to, że nasi inżynierowie mogą wy-
jeżdżać do oddziałów Airbus we Francji i w Niemczech. 
Podnoszą tam swoje kwalifikacje, a zdobyte umiejętności 
wykorzystują po powrocie do Polski. Będąc częścią Airbus 
możemy także korzystać z rozwiązań wypracowanych 
w innych ośrodkach badawczych oraz z wiedzy naszych 
kolegów. Są to specjaliści wysokiej klasy i fakt, że możemy 
korzystać z ich wiedzy, jest naprawdę wyjątkowy.

W korporacji obowiązuje korporacyjny język czyli 
angielski, czy z przedstawicielami centrali Airbus 
Helicopters z Marignane rozmawia Pani po francusku?
Kadra zarządzająca całego Airbusa rozmawia po angiel-
sku. Jednak francuski czy niemiecki też się przydaje. 
Szczególnie wtedy, gdy trzeba rozmawiać ze współpra-
cownikami niższego szczebla, u których znajomość an-
gielskiego czasem nie jest najlepsza. Warto zatem inwe-
stować w naukę języków.

A Pani mówi po francusku?
Tak, oczywiście.

Słyszałem, że to trudny język.
Trudny, bo trzeba dobrze znać gramatykę i mówić zgodnie 
z jej zasadami, bez tego trudno być zrozumianym. Inaczej jest 
na przykład z angielskim, którym można porozumieć się na-
wet przy słabej znajomości zasad gramatyki.

Współpracujecie Państwo z łódzkimi uczelniami, 
szczególnie z Politechniką Łódzką. Jaki jest zakres tej 
współpracy i jakie korzyści mają z niej obie strony? Czego 
oczekujecie od Politechniki i co oferujecie w zamian?
Z Politechniką Łódzką współpracujemy od lat i na wielu 
płaszczyznach. Zresztą obecność Airbus Helicopters w Ło-
dzi wynika między innymi z tego, że współpraca uczelni 
i naszej firmy rozpoczęła się dużo wcześniej. Badania na 
potrzeby najszybszego helikoptera świata X3 realizowane 
były właśnie na Politechnice Łódzkiej przez Pana Preze-
sa Tomasza Krysińskiego. Ta współpraca trwa nadal i to 
zarówno w zakresie badań naukowych, jak i staży dla stu-
dentów i zatrudniania absolwentów Politechniki.

A co się dzieje dalej z projektem X3?
X3 był wyłącznie projektem demonstracyjnym, nie wyszedł 
poza ten etap. Natomiast teraz wspólnie z międzynarodowy-
mi partnerami prowadzone są prace mające na celu budowę 
Racera, demonstratora hybrydowego śmigłowca, będącego 
następcą X3. Projekt jest realizowany w ramach programu 
Clean Sky 2, współfinansowanego ze środków UE. Nasi inży-
nierowie są w to mocno zaangażowani, wykonując między 
innymi projekty elementów mechanicznych oraz oblicze-

nia obciążeń poszczególnych elementów maszyny. Jednym 
z wybranych podwykonawców jest również Politechnika 
Łódzka. Innym interesującym projektem, w którym zaanga-
żowani są nasi pracownicy, jest City Airbus, czyli powietrz-
na bezzałogowa taksówka. Swój pierwszy próbny lot City 
Airbus powinien wykonać pod koniec tego roku.

Marka Airbus zawsze związana jest z innowacyjnością, 
jakością i doskonałością przemysłową. To przyciąga 
młodych, którzy marzą o pracy w korporacjach 
globalnych. Proszę powiedzieć dlaczego takim firmom, jak 
Airbus opłaca się współpracować z uczelniami wyższymi?
Jak każdą firmę nastawioną na realizację badań, intere-
sują nas zdolni absolwenci uczelni technicznych. Z Poli-
techniką Łódzką zbudowaliśmy dobre relacje, dzięki któ-
rym co roku przyjmujemy studentów uczelni na staże, 
a tym najlepszym oferujemy pracę. Obecnie zatrudniamy 
w Łodzi 57 osób, przy czym średnia wieku zespołu nie 
przekracza 30 lat. Warto podkreślić, że praca u nas przy 
bardzo ciekawych projektach, w których wykorzystywa-
ne są trudne i wymagające technologie, to fantastyczne 
wyzwanie. A dlaczego nam się to opłaca? To proste – in-
żynierowie, których zatrudniamy, są wybitnie zdolnymi 
fachowcami. Nie jest łatwo znaleźć takich pracowników.

Czyli można powiedzieć, że polscy młodzi inżynierowie, 
którzy kończą studia dorównują swoimi kompetencjami 
kolegom z Francji czy Niemiec?
Pod tym względem nie mamy się czego wstydzić. To są 
naprawdę doskonale wykształceni młodzi ludzie. Myślą 
innowacyjnie, mają pomysły i przede wszystkim wiedzę 
o tym, jak wykorzystać je w praktyce. Dodam jeszcze, że 
mają przy tym szerokie zainteresowania pozatechniczne.

Bywa Pani we Francji?
Tak, często. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

A gdzie najczęściej?
Kocham Prowansję, bardzo lubię też Alzację. Kiedy jestem 
prywatnie we Francji, zawsze staram się odwiedzić któryś 
z tych dwóch regionów. Powodów jest kilka, dwa główne to 
piękne tereny i otwarci, przyjacielscy mieszkańcy.

A lubi Pani Beaujolais Nouveau?
Lubię atmosferę święta Beaujolais Nouveau, spotkania 
z przyjaciółmi, celebrowanie tradycji.

Pochodzi Pani z Kielecczyzny, co przygnało Panią do Łodzi.
Przyjechałam tutaj na studia i tak się ułożyło moje życie, 
że zostałam.

Musiała Pani, czy chciała tutaj zostać?
Chciałam! Łódź to miejsce, w którym mieszkają najmil-
si, najbardziej otwarci ludzie. Tu najszybciej znajduje się 
przyjaciół. Łódź to także miejsce specyficzne – nie wszyscy 
się tu odnajdują. Kiedyś jeden z naszych pracowników po-
wiedział, że Łódź to bardzo hipsterskie miasto. Bardzo mi 
się to spodobało, bo to oznacza, że Łódź młodnieje. Cieszy 
mnie, że miasto bardzo szybko się zmienia, nowocześnieje, 
rośnie, a zwłaszcza, że dzieje się to na moich oczach.
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LIFE IN. Łódzkie: Bywa Pan we Francji?
Paweł Leski: Bywam dość często zawodowo i prywatnie. 
Zawodowo dlatego, ponieważ tam mieści się centrala Hut-
chinsona, a prywatnie lubię zwiedzać francuskie château 
czyli zamki otoczone winnicami. Podróżowanie od zamku 
do zamku, od winnicy do winnicy, sprawia mi ogromną 
przyjemność.

Który rejon odwiedza Pan najczęściej?
Najwięcej czasu spędziłem w rejonach Dijon i Lyon, ale 
moim ulubionym miejscem we Francji jest Paryż. Spacer 
uliczkami Montmartre, kawa w jednej z licznych tam ka-
wiarni, to coś niezapomnianego.
Poza tym jestem zwolennikiem zwiedzania niezorgani-
zowanego, co w moim przypadku oznacza podróżowanie 
metrem i komunikacją miejską oraz z mapą, na której mam 
oznaczone miejsca, które chcę zwiedzić, zobaczyć. Paryż 
jest właśnie miejscem dla takich globtroterów, bo gdziekol-
wiek trafisz tam zawsze znajdziesz coś ciekawego.

Gdyby miał Pan w kilku słowach opisać typowych 
Francuzów, to...
Są otwarci i chętni do współpracy, potrafią słuchać, przyj-
mować argumenty i zawsze mogę liczyć na ich pomoc. 
Mam wiele koleżanek i kolegów Francuzów, z którymi do-
skonale mi się współpracuje.

Zauważa Pan jakieś podobieństwa pomiędzy Polakami 
a Francuzami?
Zarówno dla nich jak i dla nas bardzo ważna jest rodzina. 
Może dla nich nawet bardziej, bo jednak my znacznie więcej 

Korporacje 
dają 

ogromne 
szanse

Najciekawsze miejsce we Francji? 
Paryż. Ulubione wino? Cabernet i merlot. 

Najważniejsze miasto? Oczywiście 
Łódź! Rozmowa z inżynierem Pawłem 
Leskim, dyrektorem Hutchinson Łódź.
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czasu i uwagi poświęcamy na osiągnięcie sukcesu zawodo-
wego i materialnego, co zawsze odbywa się kosztem rodziny. 
Poza tym, są bardzo szarmanccy wobec kobiet.

Z wykształcenia jest Pan...?
Inżynierem mechanikiem. Jako rodowity łodzianin 
skończyłem Politechnikę Łódzką, a później ekonomię na 
Uniwersytecie Łódzkim. Kontynuacją poszerzania mojej 
wiedzy były również ukończone z sukcesem studia MBA 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Można powiedzieć, że jest Pan menedżerem 
wszechstronnie wykształconym.
Zawsze wychodziłem z założenia, że praktyczne umiejęt-
ności powinny mieć podkład teoretyczny, ale sam o sobie 
zawsze mówię, że jestem inżynierem.

Jak długo pracuje Pan w Hutchinsonie?
Od 2015 roku. Wcześniej pracowałem w Philipsie, gdzie 
pełniłem różne funkcje w kilku zakładach, między inny-
mi w Pabianicach i Pile. Po powrocie do Łodzi zacząłem 
pracę w Hutchinsonie.
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Hutchinson, to francuski gigant produkujący części 
samochodowe. Ma fabryki w 25 krajach na świecie. 
W Łodzi są trzy zakłady, które zajmują się obróbką gumy 
na potrzeby przemysłu samochodowego, lotniczego 
i AGD. Jak się pracuje w światowej korporacji?
Nie będę tutaj obiektywny, ponieważ sam o sobie mówię, 
że jestem dzieckiem korporacji. Całe moje życie zawodowe 
spędziłem pracując dla różnych korporacji i zawsze wynosi-
łem z tego więcej pozytywów niż negatywów. Dziś pojawia 
się coraz więcej negatywnych ocen na temat korporacji. Nie 
wiem skąd się to bierze, ponieważ sam nigdy nie miałem 
złych doświadczeń w pracy. Wydaje mi się, że dużo zależy od 
człowieka – od tego, czy potrafi się odnaleźć w pracy korpo-
racyjnej i czy potrafi wpisać się w jej kulturę organizacyjną.
Korporacje dają ogromne szanse na to, żeby się rozwijać 
i zwiększać swoje kompetencje. Słuchają swoich pracow-
ników i reagują na ich potrzeby. Dają także poczucie sta-
bilności, ponieważ nawet w sytuacji załamania gospodar-
czego, czy jakiegoś kryzysu potrafią tak zarządzać swoimi 
zasobami, że dla pracowników jest on mniej dokuczliwy 
i destrukcyjny. Poza tym każda korporacja działa według 
określonych norm etycznych i kulturowych – inne są 
w korporacjach francuskich, inne w japońskich, a jeszcze 
inne w amerykańskich. A zatem jeżeli się do pracy w korpo-
racji podejdzie rozsądnie i ze zrozumieniem jej specyfiki, 
to bez problemu można tam znaleźć swój work life balance.

Gdyby trzeba było wybierać pomiędzy pracą w korporacji 
i prywatnej firmie, to nie miałby Pan dylematu?
Wybrałbym korporację, choć muszę przyznać, że praca 
w prywatnej firmie także może mieć swoje plusy. Choćby 
dlatego, że ma się większą niezależność decyzyjną. Ale to są 
już kwestie osobowościowe – niektórzy wolą mieć wszystko 
poukładane od A do Z, a niektórzy wolą działać samodzielnie.

Przed objęciem stanowiska w Łodzi w kwietniu tego 
roku pracował Pan w Dębicy. Co łodzianin robił na 
Podkarpaciu?
Hutchinson ma w Polsce sześć zakładów, co sprawia, że Pol-
ska jest liderem w grupie jeśli chodzi o wielkość produkcji 
i zatrudnienia. Cieszy mnie to, że firma właśnie w naszym 
kraju inwestuje i otwiera nowe zakłady. No i kiedy pojawiła 
się propozycja związana z uruchomieniem nowej inwestycji 
w Dębicy, a warto dodać, że była to inwestycja od wmurowa-
nia kamienia węgielnego aż do uruchomienia produkcji, to 
nie zastanawiałem się długo nad jej przyjęciem.

Jak się Pan czuł na emigracji? Pytam o to, bo powszechna 
jest opinia, że łodzianie, którzy z różnych powodów 
musieli wyjechać z Łodzi tęsknią za swoim miastem.
Jak się jest menedżerem, to trzeba być zawsze przygoto-
wanym na takie sytuacje. Dziś jest się tu, a za kilka miesię-
cy gdzie indziej. Jest to wpisane w charakter naszej pracy. 
Muszę jednak podkreślić, że gdziekolwiek wyjeżdżałem, 
to do Łodzi zawsze wracałem z radością i przyjemnością. 
I jako w połowie bałuciarz, a w połowie widzewiak, nie 
wyobrażam sobie tego, aby na stałe stąd wyjechać. Tu 
spędziłam dzieciństwo i młodość, tu mam swoje ulubio-
ne miejsca i tu planuję swoje życie na emeryturze. Cieszy 
mnie to, jak Łódź się zmienia, pięknieje, że powstają nowe 

miejsca, które przyciągają turystów – Księży Młyn, Off 
Piotrkowska, Manufaktura.

Zakład, którego jest Pan dyrektorem, znany jest w Łodzi 
z tego, że daje pracę ponad 2 tysiącom osób. Jest także 
o nim głośno z powodu problemów zapachowych. 
Słyszałem jednak, że to już przeszłość? Proszę powiedzieć 
jak zakład poradził sobie z tym uciążliwym problemem?
Przemysł gumowy ma pewne uwarunkowania technolo-
giczne, które sprawiają, że produkcji towarzyszą określone 
zjawiska. Dynamiczny rozwój Łodzi, budowa nowych in-
westycji mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie za-
kładu i strefy przemysłowej, w której jest on zlokalizowany, 
spowodowały, że już w 2013 roku rozpoczęliśmy prace ma-
jące na celu ograniczenie naszego oddziaływania, zarówno 
pod kątem emisji hałasu jak i zapachu, na najbliższe otocze-
nie. W warunkach w jakich funkcjonuje nasz zakład wdro-
żyliśmy prototypowe rozwiązania zakładające wielostop-
niowy proces oczyszczania emisji z zapachu. Pierwszy etap 
instalacji oczyszczającej został uruchomiony w 2016 roku, 
drugi jest obecnie w fazie rozruchu technologicznego. Rów-
nocześnie skoncentrowaliśmy się na modyfikacji parame-
trów technologicznych naszych linii produkcyjnych oraz 
składu mieszanek używanych do produkcji. Jestem pewien, 
że najbliższy audyt, który będą robić eksperci z Politechni-
ki Wrocławskiej, pokaże wszystkim zainteresowanym, że 
poradziliśmy sobie skutecznie z tym problemem.

Młodzi ludzie zaraz po studiach są mile widziani 
w Hutchinsonie? Firma daje możliwości rozwoju, kariery?
Firma daje możliwości rozwoju, pozwala pracownikom do-
skonalić swoje kompetencje i podnosić kwalifikacje, co spra-
wia, że jest dość duże zainteresowanie pracą u nas. Poza tym 
rozwijamy współpracę ze szkołami wyższymi i chętnie przyj-
mujemy młodych ludzi na staże. To jest również korzystne 
dla nas, ponieważ podczas stażu możemy ocenić ich zaan-
gażowanie, wiedzę i sprawdzić w określonych działaniach. 
Z wieloma podejmujemy współpracę po zakończeniu stażu. 
Warto zauważyć, że ta branża jest bardzo perspektywiczna 
i korzystnie jest znaleźć w niej swoje miejsce zawodowe.

Jest Pan fanem Beaujolais Nouveau?
Preferuję wina czerwone – cabernety i merloty. Te sma-
kują mi najbardziej. A jeżeli chodzi o Beaujolais Nouveau, 
to mimo że nie jestem jego zagorzałym fanem, to podczas 
święta tego wina zawsze chętnie lampkę wypiję.

Jakim samochodem jeździ Pan na co dzień?
Oczywiście francuskim (śmiech).

Francuzi są otwarci 
i chętni do współpracy, potrafią słuchać, 

przyjmować argumenty i zawsze 
mogę liczyć na ich pomoc. Mam wiele 

koleżanek i kolegów Francuzów, z którymi 
doskonale mi się współpracuje.
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LIFE IN. Łódzkie: Co Politechnikę Łódzką łączy z Francją? 
Dorota Piotrowska: Przede wszystkim długoletnia współ-
praca, która zaczęła się pod koniec lat 80. z inicjatywy profeso-
ra Jana Krysińskiego. Będąc rektorem przyjął wówczas strate-
gię internacjonalizacji zorientowaną na Francję. Współpraca 
powoli się rozwijała, aż w 1997 roku w ramach istniejącego 
już pięć lat Centrum Kształcenia Międzynarodowego decyzją 
rektora utworzono kierunek w języku francuskim. Centrum 
Kształcenia Międzynarodowego, to był wówczas taki unikat 
nie tylko w skali kraju, żadna uczelnia w Polsce i na świecie 
nie miała osobnej jednostki, która zajmowałaby się prowa-
dzeniem kierunków studiów w językach obcych. A ponieważ 
studia w języku angielskim okazały się dużym sukcesem, 
trzeba było wykorzystać potencjał naszej kadry naukowej 
posługującej się językiem francuskim oraz doskonałe dotych-
czasowe relacje z Francją. W organizację nowego kierunku 
zarządzanie i technologia (zarządzanie technologią inżynie-
rii produkcji) bardzo zaangażował się region Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, którego stolicą jest Lyon. Częste wizyty francuskich 
profesorów, sprawiły, że zaczęli oni przyglądać się także moż-
liwościom studiowania w języku angielskim, w którym to 
oferujemy już bardziej wyspecjalizowane kierunki, i teraz na 
Politechnice Łódzkiej studiuje już stu Francuzów. 

Czy Polacy też studiują w języku francuskim?
Głównie Polacy, Francuzi przyjeżdżają do nas na studia 
anglojęzyczne. Dzięki naszemu zorientowaniu na Francję, 
jesteśmy najpopularniejszą uczelnią w Polsce jeśli chodzi 
o przyciąganie studentów francuskich.

Nie tylko Francuzi studiują na Politechnice Łódzkiej?
Rocznie uczy się u nas pięciuset studentów z 26 krajów, bar-
dzo międzynarodowe środowisko. Zresztą taka jest nasza 
idea, by kształcić w grupach międzykulturowych, międzyna-
rodowych. Coraz więcej młodych ludzi, chce u nas studiować, 
z czego bardzo się cieszymy. Łódź stała się dla nich atrakcyjna. 
My też cały czas się rozwijamy, bo chcemy stwarzać studentom 
najlepsze warunki do nauki, świadczyć usługi dydaktycz-
ne na światowym poziomie. Teraz zaczynamy duży projekt 
nowej polityki kształcenia – model odwrócony tzw. flipped 
education. W tym modelu student z materiałem ma zapoznać 
się w domu. Na zajęcia przychodzi wyposażony w jakieś infor-
macje, a z nauczycielem uczy się je wykorzystywać. W ten spo-
sób wyrabia w sobie umiejętności, które będą mu potrzebne 
w życiu zawodowym. Sporą cześć kadry w tym module będą 
stanowili profesorowie ze Stanów Zjednoczonych i Australii. 

Jakie są korzyści studiowania w języku francuskim.
To możliwość studiowania w grupach międzynarodowych, 
dzięki czemu studenci poznają zwyczaje, zachowania różnych 

Klucz do sukcesu 
O związkach Politechniki Łódzkiej z Francją, o korzyściach wynikających z nauki języka 
francuskiego, mobilności i Kluczu francuskim rozmawiamy z dr Dorotą Piotrowską, 

dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. 

narodowości i później trafiając do międzynarodowych kor-
poracji, bardzo dobrze się w nich odnajdują. Wiedzą, jak się 
zachować. I co ważne, nasi absolwenci biegle władają dwoma 
językami obcymi, co w obecnych czasach jest niemal obowiąz-
kowe, bo angielskiego nikt już nie taktuje jak języka obcego. 

Studentów obowiązuje tzw. mobilność. Co to oznacza? 
Wszyscy na szóstym semestrze muszą wyjechać za granicę. 
Wielu z nich zostaje na cały rok. Mobilność jest niesamowitym 
narzędziem, które zmienia studenta w dojrzałego człowieka. 

A kto może skorzystać z Francuskiej Akademii Młodego 
Inżyniera działającej przy Centrum Współpracy 
Międzynarodowej?
Uczniowie gimnazjów i liceów, w których młodzież uczy 
się języka francuskiego. W drodze konkursu wybieramy 30 
uczniów, którzy uczą się u nas języka francuskiego z nauczy-
cielem, który przyjeżdża z Francji, a ponadto mają różnego 
rodzaju zajęcia techniczno-inżynierskie. Chcemy zachęcić ich 
do nauki na politechnice i mobilizować do nauki języka fran-
cuskiego, który otwiera drogę do zawodowej kariery. W orga-
nizację zajęć angażują się też francuskie firmy działające w Ło-
dzi. Mamy jeszcze jeden ciekawy projekt – Klucz francuski, 
który skierowany jest do nieco młodszego odbiorcy – uczniów 
szkół podstawowych. Wyłaniamy 60 dzieci, które uczą się 
u nas języka francuskiego i technik pracy w grupie. Chcemy 
nieco otworzyć oczy rodzicom i pokazać, że język francuski 
jest świetną alternatywą i otwiera wiele drzwi, o czym można 
przekonać się śledząc kariery naszych absolwentów. 
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LIFE IN. Łódzkie: Od jak dawna mieszka Pan w Polsce?
David Lhomme: W tym roku minęło 25 lat od dnia, kie-
dy przeprowadziłem się do Łodzi na stałe. Miałem 23 lata, 
akurat skończyłem studia w Lyonie i postanowiłem wyemi-
grować do Polski.

A dlaczego Łódź, co spowodowało, że wybrał Pan do życia 
nasze miasto?
W 1992 roku w Lyonie, gdzie studiowałem, poznałem moją 
obecną żonę, łodziankę. Akurat na mojej uczelni gościliśmy 
delegację łódzkich studentów, w której ona była. To było nie-
długo po tym, jak Łódź i Lyon zostały miastami partnerskimi. 
Krótko mówiąc zakochałem się. Jakiś czas później przyjecha-
łem do Polski na kilka dni, a kiedy w 1993 roku skończyłem 
studia i zaliczyłem służbę w wojsku, obowiązkową wtedy, po-
stanowiłem przeprowadzić się do Polski na stałe. Spakowa-
łem dwie walizki, kupiłem bilet na samolot i wylądowałem 
tutaj. Wtedy jeszcze w ogólnie nie znałem polskiego.

Jak wspomina Pan początki swojego pobytu w Łodzi?
Kiedy w 1992 roku przyjechałem na krótko do Polski, to wasz 
kraj bardzo mi się spodobał. Poznałem fajnych, otwartych 
i miłych ludzi. Urzekło mnie, że pomimo tego, że sami mieli-
ście wtedy niewiele, to potrafiliście się dzielić. Poza tym, zo-
baczyłem, że tu wszystko jest do zrobienia. Polska jawiła się 
wtedy jako kraj wielkich możliwości. I to była prawda.

Młody, bez znajomości polskiego, bez pieniędzy…
No właśnie, a na dodatek musiałem spłacać kredyt stu-
dencki (śmiech). Ale szybko znalazłem pracę, nauczyłem 
się polskiego i jakoś sobie poradziłem.

Ciężko było?
Łatwo nie było, ale uparłem się na Polskę. Dałem sobie rok na 
to, żeby sprawdzić, czy mogę tutaj żyć, bo przecież to był dla 
mnie obcy kraj. Po roku zrobiłem bilans. Wyszedł pozytyw-
nie, dlatego zostałem.

Kto Pana uczył polskiego?
Żona, ludzie z którymi pracowałem i spotykałem się, a wie-
czorami teść, z którym codziennie czytałem „Dziennik 
Łódzki”. Nic nie rozumiałem, ale musiałem czytać. Tak 
uczyłem się prawidłowej wymowy. On słuchał i poprawiał, 
gdy coś było źle.

Pana firma działa w branży meblowej. To dobry biznes?
Nie narzekam. W trzech fabrykach produkujemy meble ta-
picerowane. Zatrudniamy ponad 600 osób. Cała produkcja 
idzie na eksport, przede wszystkim do Francji i Belgii. Ale 
jesteśmy też obecni w Holandii, krajach skandynawskich, 
w Afryce i na Bliskim Wschodzie, a także w tak egzotycznych 
miejscach, jak Mauritius, Reunion i Guadelupa.

Żyje Pan w Polsce już 25 lat, to dłużej niż we Francji. Myśli 
Pan o tym, żeby formalnie zostać Polakiem?
Nie tylko myślę, w tym roku poprosiłem o przyznanie mi 
polskiego obywatelstwa. Zdałem wymagany egzamin i zo-
stałem Polakiem, z czego jestem bardzo dumny.

Po latach spędzonych w Łodzi ma Pan swoje ulubione 
miejsca, w których lubi spędzać czas?
Nie będę oryginalny jak powiem, że jest to Manufaktura. 
Kiedy pojawiły się pierwsze pomysły na przekształcenie 
starych budynków pofabrycznych w nowoczesne cen-
trum, to myślałem, że ktoś oszalał. Nie wierzyłem, że to 
jest możliwe. Dziś to takie współczesne centrum miasta. 
Lubię też przepiękną ulicę Piotrkowską, uroczy jest Księ-
ży Młyn, Las Łagiewnicki.

A gdyby miał Pan w kilku słowach opisać typowych 
Polaków, to jakby Pan nas scharakteryzował?
Uważam Polaków za ludzi otwartych, zdecydowanych, kul-
turalnych i z zasadami. Ważna jest dla Was rodzina i trady-
cje. Macie wielkiego ducha przedsiębiorczości i potraficie 
walczyć o swoje. I to mi się podoba.

Miał 23 lata, kończył studia 
w Lyonie i zakochał się w dziewczynie 

z Łodzi. Przyjechał za nią do Polski 
ćwierć wieku temu i został u nas 
na stałe. David Lhomme, Francuz 

z urodzenia, Polak z wyboru, 
właściciel Grupy Poldem.

W tym roku 
zostałem 
Polakiem
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LIFE IN. Łódzkie: Zacznę od najprostszego pytania – czy 
warto uczyć się francuskiego? 
Aleksandra Ratuszniak: Oczywiście, że warto. Językiem 
francuskim posługuje się ponad dwieście milionów ludzi na 
całym świecie. W Łodzi działa sporo firm z kapitałem francu-
skim, także nasze uczelnie dają możliwość kształcenia w ję-
zyku francuskim. Na Politechnice Łódzkiej można studiować 
zarządzanie w języku francuskim, na Uniwersytecie Łódzkim 
mamy studia podyplomowe na prawie i stosunkach międzyna-
rodowych w tym języku. Znajomość kolejnego języka obcego to 
konieczność, zwiększa szanse naszych absolwentów na rynku 
pracy, a spore ich grono kończy XIII LO zdanym egzaminem 
potwierdzającym ich kompetencje. Uczniowie klas dwujęzycz-
nych uzyskują certyfikat Delf na poziomie B2 lub C1. Gros na-
szych absolwentów, studiując na polskich uczelniach, korzysta 
z różnych programów wymian i wybiera semestralne kształce-
nie na francuskich uczelniach. Dzisiaj francuski to język pracy, 
nauki, podróży i relacji międzynarodowych.

Czy do XIII LO trafia tylko młodzież znająca już język 
francuski i o zainteresowaniach humanistycznych?
Mamy szeroką ofertę edukacyjną skierowaną zarówno do 
uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, jak i mate-
matycznych czy przyrodniczych. Trafiają do nas uczniowie, 
którzy uczyli się już języka francuskiego, jak i tacy, którzy będą 
się go uczyć od podstaw. Od przyszłego roku szkolnego powra-
ca tzw. klasa wstępna, która przygotowuje do nauki w języku 
francuskim, w której tygodniowo jest aż 18 godzin nauki ję-
zyka. Po klasie wstępnej kontynuowana jest nauka w klasie 
dwujęzycznej. Zatem uczeń może poznawać dwujęzycznie 
matematykę, biologię, historię czy wiedzę o kulturze. Sekcja 
dwujęzyczna działa w XIII LO od 20 lat, obecnie pracuje w niej 
5 nauczycieli języka francuskiego i 7 nauczycieli przedmiotów 
niejęzykowych. W 2017 roku po raz drugi otrzymaliśmy znak 
jakości kształcenia dwujęzycznego LabelFrancÉducation. 
Wyróżnienie przyznawane jest przez Ministerstwo Spraw Za-
granicznych Francji szkołom na całym świecie, prowadzącym 
kształcenie dwujęzyczne. Promujemy kulturę i język francuski. 

Co Panią najbardziej urzeka w kulturze francuskiej?
Jeśli chodzi o język to na pewno jego struktura, która jest bardzo 
uporządkowana, logiczna. Jeśli chodzi o kulturę w szerszym 
znaczeniu - to na pewno literatura. Było i jest kilka nazwisk, 
które myślę mogą zachwycić, bardzo lubię Gustave’a Flau-
bert’a, jednego z największych mistrzów literatury francuskiej 
XIX wieku. Ze współczesnych pisarzy bliski jest mi Jean-Marie 
Gustave Le Clézio, laureat Nagrody Nobla. Zachwyca mnie też 
różnorodność regionalna, francuska kuchnia i muzyka. We 

Trochę Francji w centrum Łodzi
Dzisiaj nie wystarcza już dobra znajomość języka angielskiego, który w zasadzie przestał 

być językiem obcym. Znajomość drugiego języka daje większe możliwości na rynku 
pracy, o czym przekonują się na co dzień nasi absolwenci – mówi Aleksandra Ratuszniak, 

dyrektor XIII LO, w którym prowadzone są klasy dwujęzyczne z językiem francuskim.

Francji bywam dość często, zarówno prywatnie jaki i ze swo-
imi uczniami. W szkole realizujemy różne projekty europej-
skie, jeździmy też na wymiany i gościmy Francuzów u nas. 

Panuje takie przekonanie, że Polakom trudno nauczyć się 
języka francuskiego. Prawda czy mit?
To taki trochę mit, że język francuski jest taki trudny. Być może 
początki są trudniejsze niż w przypadku innych języków ob-
cych, może ze względu na to, że występuje tu dwa razy więcej 
samogłosek niż w języku polskim, ale z drugiej strony w języ-
ku polskim mamy takie samogłoski jak ę i ą i okazuje się, że 
w języku francuskim też one występują. Widać więc, że są ele-
menty, które ułatwiają nam naukę tego języka.  Ale uczenie się 
języka to nie tylko gramatyka i słówka, to poznawanie kultury 
kraju, mentalności żyjących w nim ludzi, sposobu ich funkcjo-
nowania, wysławiania. Francuzi zwracają uwagę na sposób 
formułowania swoich wypowiedzi, są bardzo logiczni, cenią 
kreatywność. I my te wszystkie elementy wykorzystujemy 
w nauczaniu języka w naszej szkole, nauka języka musi cze-
muś służyć, komunikacja musi być wypełniona treścią.  

Co jest najważniejsze w nauce języka obcego?
Bardzo dużą rolę odgrywa motywacja, to czy wszyscy będzie-
my chcieli się uczyć i nauczyć, a później w jaki sposób uczymy 
i uczymy się. Bardzo dobre wyniki jakie osiągamy pokazują, 
że potrafimy uczyć i że nasi uczniowie potrafią się uczyć. Rok-
rocznie nasi uczniowie są laureatami i finalistami konkur-
sów i olimpiady języka francuskiego. Jestem przekonana, że 
odkrywanie języka francuskiego może być frajdą i otwiera 
ogromne możliwości. Wszak Granice mojego języka są grani-
cami mojego świata (Ludwig Wittgenstein).
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LIFE IN. Łódzkie: Ciężko nauczyć się języka francuskiego?
Lucas Dymny: To trudne zadanie ale możliwe. Nauka musi 
trochę potrwać, a sukces zależy przede wszystkim od naszej 
motywacji. Jeżeli wiemy dlaczego i po co się uczymy, jakie 
korzyści da nam znajomość języka, to wtedy można się go 
nauczyć łatwiej i szybciej. 

Czym jest Alliance Française?
Jesteśmy stowarzyszeniem, które powstało 135 lat temu 
po to, żeby promować na świecie kulturę francuską i język 
francuski. Dziś w Polsce działa osiem naszych ośrodków, 
a na całym świecie jest ich ponad osiemset. Aktywność po-
szczególnych ośrodków koncentruje się przede wszystkim 
na nauce języka francuskiego, ale organizujemy również 
wiele wydarzeń kulturalnych – wystawy malarskie, ka-
meralne koncerty, spotkania z artystami. 

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?
Po francusku mówi dziś ponad dwieście dwadzieścia milio-
nów osób. Można się nim porozumieć na wszystkich kon-
tynentach. To także język przyszłości, szczególnie w Afry-
ce, gdzie ze względów demograficznych coraz więcej osób 
mówi po francusku. Francuskiego warto się też uczyć ze 
względów czysto pragmatycznych. Są dostępne badania, 
które pokazują, że osoby, które mówią po francusku albo 
uczą się tego języka mogą liczyć na większe zarobki, nawet 
o trzydzieści procent. To jest szczególnie ważny argument 
dla studentów, którzy wchodzą na rynek pracy – znajomość 
francuskiego jest atutem, na który zwracają uwagę praco-
dawcy. A do tego jest to piękny język, bogata kultura i świet-
ne piosenki, które warto rozumieć. 

Ilu łodzian korzysta z nauki w Alliance Française?
Rocznie uczymy między tysiąc a tysiąc dwieście osób. Mamy 
kursy dla dzieci i dorosłych, uczymy też pracowników firm. 

Jak długo jest Pan w Polsce, w Łodzi? 
Od dwóch miesięcy. Wcześniej pracowałem w Niemczech, 
jeszcze wcześniej w Maroko. Jako tłumacz jeździłem na 
Litwę i do Czech. Przyjazd do Polski planowałem już od 
dawna. Cieszę się, że mogę tu pracować i żyć.

Podoba się Panu u nas?
Nie jest to może najpiękniejsze miasto na świecie i w Polsce, ale 
jest w nim dużo życia, dużo energii i dużo fantastycznych lu-
dzi, którzy robią wiele ciekawych wydarzeń i imprez. Od mo-
mentu, gdy przyjechałem do Łodzi, udało mi się uczestniczyć 
w kilku ciekawych wydarzeniach. Szczególnie zaimponował 
mi Festiwalu Komiksu. To naprawdę wielkie wydarzenia.

Całkiem dobrze mówi Pan po polsku...
Mój polski, to długa historia. Mam polskie korzenie, moja 
rodzina wyemigrowała do Francji ponad sto lat temu. Kiedy 
byłem dzieckiem, to mama czytała mnie i moim braciom baj-
ki po polsku – o Lisie Witalisie, o Koziołku Matołku. Nie rozu-
mieliśmy o czym to jest, ale w ten sposób mieliśmy kontakt 
z językiem polskim. Jako dziecko przyjeżdżałem do Polski 
na wakacje. Wtedy nauczyłem się trochę polskich słówek. Na 
studiach zapisałem się na naukę polskiego, co tydzień mia-
łem dwie godziny po polsku. Później dostałem stypendium 
i mogłem na miesiąc przyjechać do Polski na naukę języka. 
Od tego momentu mogę powiedzieć, że znam polski. Brakuje 
mi jeszcze słów, mówię z akcentem, ale jestem w stanie roz-
mawiać i wyrażać to, o co mi chodzi. 

Skąd Pan pochodzi?
Z Lille, to jest na północy Francji, przy granicy z Belgią. 
Mieszka tam dużo osób, które mają polskie korzenie. W Lille 
dorastałem, uczyłem się i studiowałem. 

Słyszałem, że gra Pan na ukulele?
Nie tylko. Jestem muzykiem i potrafię grać na kilku instru-
mentach. Zaczynałem od fletu poprzecznego, potem grałem 
na tubie. Dużo też śpiewałem w operze, w chórach. Również 
w zespole jako solista. Teraz nie mam na to czasu, ale lubię 
się czasami spotkać z kolegami na wspólne granie. Najchęt-
niej gramy wtedy standardy jazzowe. Planuję takie spotkanie 
w Łodzi, może się uda. 

Do dobrej muzyki pasuje kieliszek wina. Lubi Pan?
Lubię, choć pochodzę z północy Francji, gdzie od wina bar-
dziej popularne jest piwo. Najbardziej smakują mi lekkie wina 
– z białych alzackie muscadet, a z czerwonych pinot noir. 

Francuski to 
piękny język

Pochodzi z polskiej rodziny, która 
wyemigrowała do Francji ponad 100 
lat temu. Do Polski przyjechał przed 
kilkoma tygodniami. Planuje zostać 

u nas kilka najbliższych lat. Lucas Dymny, 
Dyrektor Alliance Française Łódź. Fo
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LIFE IN. Łódzkie: Bartolini Air w Łodzi to największy 
ośrodek szkoleniowy pilotów zawodowych w środkowej 
Europie. Ilu rocznie kształcicie pilotów i dla kogo?
Bartłomiej Walas: Rocznie w naszym ośrodku kształcimy 
od 220 do 230 osób. Polacy stanowią około 5 procent naszych 
uczniów, reszta pochodzi z krajów Unii Europejskiej, ale 
mamy u siebie również osoby z Singapuru, Australii, RPA, 
Brazylii, Meksyku. Warto podkreślić, że jesteśmy ośrodkiem 
kształcącym pilotów zawodowych, którzy później trafiają do 
największych europejskich i światowych przewoźników. 

Wasz absolwent jest gotowy do pracy za sterami samolotu?
Tak, ma wylataną odpowiednią liczbę godzin, licencję pilota 
zawodowego, odpowiednie uprawnienia do tego, żeby zasiąść 
za sterami nawet największych samolotów pasażerskich. 

Ile trwa takie szkolenie?
Osoba, która nigdy wcześniej nie latała i nie ma żadnych 
doświadczeń, a jedynie chęć zdobycia uprawnień, musi 
poświęcić na szkolenie jakieś dwa lata. W tym czasie wy-
lata 200 godzin i zdobędzie wszystkie potrzebne licencje. 

Dlaczego uruchomił Pan ośrodek akurat w Łodzi?
Miałem sześć lat, gdy z rodzicami wyjechaliśmy do Francji. 
W 1992 roku wróciłem do Łodzi. Stąd pochodzą moi rodzice, 
tu żyli moi dziadkowie, więc pewnie to miasto było najbliższe 
memu sercu. We Francji, a dokładnie w Lyonie skończyłem 
studia. W Łodzi mieszkam od 26 lat i naturalne było dla mnie, 
by tutaj poprowadzić działalność związaną z lataniem i szko-
leniem przyszłych pilotów. Prawda jest też taka, że Łódź ma 
wiele atutów, co też wpływa na to, że wielu naszych uczniów 
nas wybiera – dużo studentów, dużo miejsc, gdzie można 
wyjść wieczorem, zabawić się i odpocząć. Poza tym niebaga-
telną rolę odgrywa też nasze lotnisko, które jest bardzo do-
brze wyposażone, położone blisko miasta, z dobry dojazdem.  

Ile trzeba zapłacić za takie szkolenie, które daje prawo do 
pilotowania samolotów pasażerskich?
Mniej więcej 50 tysięcy euro. 

Bartolini Air oferuje także usługi zarządzania 
samolotami prywatnymi. Na czym polega ta usługa?
W Polsce około 1000 firm i 250 osób prywatnych ma samo-
loty, śmigłowce lub małe jety. Wszyscy oni muszą sprostać 
wielu problemom, które z tego tytułu wynikają. Sam zakup 
samolotu, to nie wszystko, trzeba zatrudnić załogę i szkolić 
ją, do tego dochodzi hangarowanie, serwisowanie, prowa-
dzenie dokumentacji i wiele innych obowiązków, które dla 
właściciela samolotu bywają udręką. Poza tym, gdy samolot 
spędza dużo czasu na ziemi, to nasza firma może go udostęp-
nić osobom, które potrzebują szybko się przemieścić. 

Oprócz szkoleń i zarządzania samolotami oferujecie też 
przewozy osób. Kto jest Waszym klientem?
Jest spore zainteresowanie usługą, szczególnie gdy chodzi 
o spotkania biznesowe. Wynajęcie samolotu jest znacznie lep-
szym rozwiązaniem niż korzystanie z lotów rozkładowych. 
To znacznie skraca czas podróży. Wystarczy wspomnieć, że 
zwykle od przyjazdu pasażera na lotnisko do wystartowania 
samolotu mija ledwie 15 minut. Poza tym zainteresowani 
sami decydują skąd i dokąd lecą, którego dnia i o której go-
dzinie. Mamy samoloty, które mogą lądować na lotniskach 
trawiastych, co w Polsce daje możliwość skorzystania z blisko 
osiemdziesięciu lotnisk. Wystarczy trawiasty pas i dowiezie-
my pasażera jak najbliżej miejsca, do którego chce dotrzeć. 

Ile kosztuje wynajęcie taksówki powietrznej, która 
zawiezie nas na przykład na przedstawienie do Opery 
Wiedeńskiej, poczeka i przywiezie z powrotem? 
Biletu do opery nie kupimy, ale cała reszta to koszt około sze-
ściu, ośmiu tysięcy euro. Koszt zależy od rodzaju samolotu, 
poziomu luksusu, który sobie klient zażyczy oraz od tego, czy 
wracamy tego samego dnia, czy załoga nocuje w Wiedniu.

Jak długo Pan lata i na jakich samolotach?
Już jakieś piętnaście lat, a w powietrzu spędziłem blisko 
cztery tysiące godzin. Przede wszystkim latam na samolo-
tach szkoleniowych, ale jestem też kapitanem kilkuosobo-
wego jeta do przewozów biznesowych.

Szkolenie pilotów, zarządzanie samolotami, przeloty taksówkami powietrznymi 
– to wszystko dzięki Bartłomiejowi Walasowi, udziałowcowi firmy Bartolini Air.

Z Łodzi do największych linii lotniczych
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LIFE IN. Łódzkie: Jest Pan przewodniczącym UFE w Polsce. 
Czym jest i czym zajmuje się ta organizacja? 
Eric Salvat: Union des Français de l’Etranger to Stowarzy-
szenie Francuzów Zagranicą. Jest to organizacja działają-
ca od 1927 roku, której celem jest opieka nad obywatelami 
francuskimi, którzy zdecydowali się na wyjazd z Francji. 
Nie powielamy zadań, które realizują konsulaty czy amba-
sady lecz uzupełniamy je.

Na czym polega ta opieka?
Na przykład informujemy rodaków co mają zrobić, żeby 
podczas pobytu za granicą nie stracili swoich praw we 
Francji, informujemy ich o sprawach związanych z podat-
kami i ubezpieczeniami. Robimy wiele imprez kultural-
nych i sportowych, które nas integrują, pozwalają wymie-
nić się doświadczeniami, spotkać się i porozmawiać. 

Wie Pan ilu Francuzów na stałe mieszka w Polsce?
Około 8 tysięcy. Większość to osoby, które przyjechały do Pol-
ski na początku lat 90. i z Polską związały swoje życie – tu 
założyli rodziny, prowadzą swój biznes. 

Jest Pan też właścicielem firmy Axia Digital, działającej 
w branży sprzedaży detalicznej. Czym zajmuje się firma?
Zaczęliśmy działalność w momencie, gdy w Polsce pojawiły 
się wielkie sieci handlowe – Auchan, E.Leclerc, Carrefour. 
Nasze usługi, to mówiąc w skrócie, przygotowywanie dla 
tych sieci platform sprzedażowych, przeznaczonych dla 
klientów detalicznych. Rozwiązania, które stosujemy są bar-
dzo innowacyjne i chętnie wykorzystywane przez naszych 
partnerów. Ostatnio, we współpracy z Carrefour stworzyli-
śmy specjalną platformę Marketplace, która zapewnia klien-
tom doskonałą obsługę podczas robienia zakupów przez in-
ternet. Warto też dodać, że w Polsce jest centrala naszej firmy, 
a we Francji uruchomiliśmy jej oddział. 

Jak trafił Pan do Polski?
Pochodzę z Lyonu, tam studiowałem i tam podjąłem swoją 
pierwszą pracę w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Akurat 
wtedy podpisano porozumienie o partnerstwie Łodzi i Lyonu 
i zorganizowano misję do Polski, w której uczestniczyłem. 
Pomagaliśmy tutaj tworzyć Łódzką Izbę Przemysłowo-Han-
dlową i realizowaliśmy różne działania związane z partner-
stwem. Dostrzegłem w Polsce ogromny potencjał i szansę na 
to, że można tu ruszyć z ciekawym biznesem.

Dlaczego Łódź? Nie myślał Pan o Warszawie?
Myślałem, ale moja żona nie chciała wyjeżdżać z Łodzi. Nie 
żałuję tej decyzji. Łódź się zmienia, z roku na roku żyje się 
tutaj coraz lepiej. A do Warszawy jest niedaleko. Jeżdżę tam 
kilka razy w tygodniu, bo tego wymagają sprawy zawodowe. 

W Polsce żyje się coraz lepiej 
Społecznik, przedsiębiorca, fan win z Burgundii. W Polsce od 25 lat 

– Eric Salvat, szef UFE w Polsce, właściciel Axia Digital. 

Ma Pan w Łodzi miejsca, w których lubi spędzać czas?
Bardzo dużo pracuję, więc mam problem z wolnym czasem. 
Ale jak już znajdę chwilę wolnego, to lubię wyjść na Piotrkow-
ską albo odwiedzić Manufakturę. Ciekawym miejscem jest Off 
Piotrkowska. Pojawiają się nowe, ciekawe restauracje, gdzie 
jest coraz lepsze jedzenie. A tak przy okazji powiem, że kiedyś 
chciałem zorganizować w Łodzi takie miejsce jakim jest Insty-
tut Paul Bocuse w Lyonie. Tam kształcą się najlepsi kucharze. 
Próbowałem zainteresować pomysłem władze Łodzi, ale bez 
efektu. Gdyby wtedy pomysł wypalił, to dziś w Łodzi mieliby-
śmy jedyną w Polsce szkołę, kształcącą artystów kuchni. Była-
by to też promocja polskiej i łódzkiej  gastronomii. 

Jakie danie z polskiej kuchni jest Pana ulubionym?
Żurek! Uważam, że to mega potrawa. Wystarczy go trochę 
uszlachetnić i można  serwować w najlepszych restauracjach. 

A wino jakie?
Oczywiście z Burgundii, mocne i delikatne. Lubię i znam się 
trochę na winie. Mam własną piwniczkę, co jest naszą rodzin-
ną tradycją. Zresztą wino, to część francuskiej kultury. Uwa-
żam, że na świecie nie ma lepszego wina od francuskiego. 

Niektórzy mówią, że wino z „nowego świata”, z Argentyny, 
Chile czy USA w niczym nie ustępuje francuskiemu...
To nieprawda. Przecież wszystkie te wina produkowane są ze 
szczepów winogron, które pochodzą z Francji. Szczepy można 
było przewieźć, ale ziemi się nie da. A wino to nie tylko wino-
grona. To też ziemia, na której rosną, słońce, które tam inaczej 
świeci, inna woda, którą podlewa się winnice i wiedza, która 
we Francji przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. 
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Szkoła realizuje też program wychowawczo-opiekuń-
czy, którego najważniejszymi założeniami są: rozwi-
janie u dzieci i młodzieży własnej akceptacji i godno-
ści, uczenie asertywności i radzenia sobie ze stresem, 
nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami i praca 
w grupie, rozwijanie wrażliwości artystycznej, kontak-
tu z muzyką, tańcem i innymi dziedzinami sztuki, ucze-
nie estetyki wyglądu i zachowań m.in. na scenie.

Niepubliczna Szkoła Baletowa, którą założyła Elżbieta 
Wiśniewska, ściśle współpracuje ze środowiskiem lo-
kalnym, Konsul honorową Francji Alicją Bień, Insty-
tutem Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego i innymi 
wyższymi szkołami. Chętnie też angażuje się w nowa-
torskie pomysły. – Obecnie podjęliśmy się realizacji 
projektu „Taniec robotów”. To pomysł połączenia sztuki 
i technologii, muzyki i ruchu, człowieka i maszyny. Pro-
jekt łączy taniec uczennic naszej szkoły oraz robotów 
YuMi marki ABB z muzyką Marka Bilińskiego, prekur-
sora muzyki elektronicznej w Polsce. Ja odpowiadam 
za choreografię, a za przygotowanie oprogramowania 
robotów studenci Politechniki Łódzkiej pod kierownic-
twem Przemysława Zakrzewskiego z firmy ABB – opo-
wiada Elżbieta Wiśniewska. 

Prapremiera widowiska miała miejsce pod koniec paź-
dziernika podczas imprez towarzyszących Festiwalowi 

Tańcząc 
z robotami

Jest taka szkoła w Łodzi, inna 
niż wszystkie. Tu nie stawia się na 

jednostkę, najważniejsza jest praca 
zespołowa. Niepubliczna Szkoła 

Baletowa prowadzi szeroko rozwinięty 
program artystyczny z zakresu tańca 

klasycznego, ludowego, historycznego, 
jazzowego, tańców współczesnych.

Producentów Muzycznych Soundedit. „Taniec robo-
tów” został przyjęty bardzo pozytywnie. Już przed 
prapremierą wiadomo było o kolejnych jego odsło-
nach. Na pewno zobaczą go uczestnicy Beaujolais 
Nouveau, wydarzenia organizowanego w hotelu No-
votel w Łodzi.

– Lubię takie innowacyjne wyzwania i cieszę się, że 
będziemy ten projekt pokazywać nie tylko w Łodzi, ale 
w całym kraju. Pokaz przekonał wszystkich, że czło-
wiek wygrywa z zaprogramowanymi robotami, które 
nie do końca potrafią odwzorowywać płynne ruchy 
człowieka – mówi Elżbieta Wiśniewska.

Korzenie baletu, a w zasadzie tańca klasycznego, bo 
balet to spektakl rozgrywający się na scenie, sięgają da-
leko, do czasów, kiedy jeszcze nikt o robotach nie my-
ślał – na dwór francuskiego króla Ludwika XIV, wiel-
kiego miłośnika tańca, który wykształcił pierwszych 
zawodowych choreografów i pedagogów. To właśnie 
w epoce renesansu pojawiła się postać zawodowego 
mistrza tańca, który wymyślał i organizował balety 
dworskie, a prywatnie nauczał kroków, ruchów, obro-
tów oraz ukłonów. Dlatego też za najstarszą szkołę tań-
ca klasycznego uważa się szkołę francuską. 

W Polsce balet pojawił się już w XVI wieku za spra-
wą królowej Bony, która sprowadziła na dwór wawel-
ski zespoły włoskich tancerzy. Balet, choć niektórym 
wydaje się sztuką trudną w przekazie, ma swoich 
wiernych odbiorców. I jak przekonuje Elżbieta Wi-
śniewska warto zapisać dziecko do szkoły baletowej.

– Taniec klasyczny wpływa na kształtowanie pięk-
nej sylwetki, sposób poruszania się, kondycję fizycz-
ną, uczy zapamiętywania ruchów, układów, choreo-
grafii, sprawia, że dzieci stają się wrażliwe na muzykę 
i sztukę, o co w naszych czasach niezwykle trudno. 
Zajęcia w naszej szkole pobudzają też wyobraźnię, 
dzieci mogą kreować własne postacie, interpretować 
znane bajki. Przede wszystkim uczymy jednak pracy 
w grupie, nie każdy ma bowiem szanse na bycie soli-
stą – tłumaczy Elżbieta Wiśniewska. 

Taniec to sztuka bez reszty ogarniająca 
człowieka i otwierająca  przed nim wymiar 

duchowy /…/ taniec istniał zawsze, od 
praczasów, to właściwy język ludzkości… 
jest człowiekowi wrodzony jak mowa … 

to potrzeba z którą się rodzimy, 
ale podobnie jak mowy trzeba się go uczyć… 

Maurice Bjart, 
francuski tancerz i choreograf ceniony w świecie
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LIFE IN. Łódzkie: Teatr Muzyczny w Łodzi zbiera ostatnio 
laury za musical „Les Miserables” na podstawie powieści 
„Nędznicy” znakomitego francuskiego pisarza Victora 
Hugo. Skąd pomysł sięgnięcia po tę pozycję?
Grażyna Posmykiewicz: To jeden z najpiękniejszych 
musicali jakie kiedykolwiek powstały. Grany jest cały czas 
z powodzeniem na scenach całego świata, zdecydowaliśmy, 
że najwyższy czas, żeby zaprezentować go także łódzkiej 
publiczności. Przed laty grany był w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni i Teatrze Roma w Warszawie. Mieliśmy ochotę 
wystawić go już wcześniej, ale trochę nas przerażały kosz-
ty, jednak podjęliśmy ryzyko i przy pomocy Urzędu Mia-
sta Łodzi oraz prywatnych sponsorów udało nam się ten 
musical zrealizować. „Les Miserables” to nie tylko piękna 
muzyka, ale i wspaniała literatura. „Nędzników” Wiktora 
Hugo znają wszyscy. Opisana jest w nich historia Francji, 
zawiera wątki obyczajowe i historie miłosne. Pamiętam, 
że we wczesnej młodości, w szkole podstawowej, sięgałam 
do „Nędzników” i wyszukiwałam fragmenty z Gavrochem 
i Cozette. Później przeczytałam oczywiście całą książkę, ale 
do dzisiaj pamiętam, że pierwsze moje spotkanie z „Nędz-
nikami” zrobiło na mnie duże wrażenie.

„Cyrano” to kolejne przestawienie w repertuarze teatru 
zrealizowane na podstawie znanej literatury francuskiej. 
W tym przypadku scenariusz został napisany specjalnie 
dla Państwa przez znanego aktora, piosenkarza 
i reżysera Jacka Bończyka. Jednym słowem francuska 
literatura jest Państwu bliska, jest atrakcyjna dla widza?
Zdecydowanie, bo jest piękna. „Cyrano” jest mądrym 
i znakomicie zrealizowanym spektaklem. Pomysł na nie-
go zrodził się podczas rozmów z Jackiem Bończykiem, 
który miał wielkie marzenie, by napisać libretto do mu-
sicalu na podstawie „Cyrano de Bergerac” Edmonda Ro-
standa, a mnie ten pomysł się bardzo spodobał. Dlatego na 
zakończenie obchodów 70-lecia Teatru Muzycznego w Ło-
dzi postanowiliśmy go wystawić. I tak właśnie powstało

przedstawienie, do którego znakomitą muzykę skompono-
wał Krzysztof Herdzin.

Była Pani we Francji?
Tak, ale niestety moje pobyty ograniczały się jedynie do Pa-
ryża, pierwsza wizyta była bardzo krótka. Później pojecha-
łam tam z moją przyjaciółką, która przez jakiś czas mieszka-
ła we Francji. Kilka dni spędziłyśmy włócząc się po różnych 
zakątkach tego pięknego miasta. Zobaczyłam wówczas takie 
miejsca, do których pewnie nie dotarłabym jadąc na zorga-
nizowaną wycieczkę. Chciałabym jeszcze pojechać do Fran-
cji, marzę o zwiedzeniu Prowansji i zamków nad Loarą. 

Jaki jest Pani osobisty stosunek do kultury francuskiej?
Kultura francuska jest bardzo bogata i to w każdej dzie-
dzinie. Ma wielu znakomitych pisarzy, wspaniałe teatry 
i muzea. Bardzo lubię także muzykę francuską. Szczególnie 
z przyjemnością powracam do słuchania klasyków francu-
skiej piosenki jak Jaques Brel, Charles Aznavour czy Edith 
Piaf. Podobają mi się również współcześni wykonawcy jak 
chociażby ZAZ, której piosenek słucham z wielką przyjem-
nością. Wracając do muzeów, podczas mojego pobytu zwie-
dziłam muzeum Pablo Picassa, muzeum impresjonistów no 
i oczywiście Luwr. Było to dla mnie niezapomniane przeży-
cie. Trzeba wspomnieć również o filmie, przed laty lubiłam 
oglądać francuskie filmy z serii płaszcza i szpady. W ostat-
nim czasie dwa francuskie filmy zrobiły na mnie wrażenie 
– „Nietykalni” i „Kręcisz mnie”.

A kuchnia francuska?
Jest to bardzo wyrafinowana kuchnia, co prawda nie jadam 
ślimaków czy żabich udek, natomiast bardzo lubię wszel-
kiego rodzaju francuskie sałatki, a także przyrządzane we-
dług francuskich przepisów ryby oraz mięsa z warzywami 
w winie. Jestem łakomczuchem, więc lubię również słodycze 
– creme brûlée, eklerki i różne smakołyki z ciasta francu-
skiego. Uwielbiam szampana i dobre francuskie wina.

Uwielbiam 
szampana

Kultura francuska jest bardzo bogata i to w każdej dziedzinie. Ma wielu 
znakomitych pisarzy, wspaniałe teatry i muzea. Bardzo lubię także muzykę 

francuską – mówi Grażyna Posmykiewicz, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi.
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Tylko Łódź ma takie 
laboratorium w tej części Europy!

O tym, po co fałszuje się wino i dlaczego potrzebne są badania 
zawartości tego trunku, o nowych inwestorach, którzy pojawią się 

w Bionanoparku i powołaniu Międzynarodowej Agencji Badawczej 
rozmawiamy z Markiem Cieślakiem, prezesem Bionanoparku w Łodzi.

LIFE IN. Łódzkie: Po co się bada zawartość wina w winie? 
Marek Cieślak: Obrót winem to dziś ogromny i stale ro-
snący rynek oraz wielkie pieniądze. Dlatego są próby fał-
szowania wina, zaniżania jakości, dodaje się sztuczne 
składniki, które niewiele mają wspólnego z tym szlachet-
nym trunkiem. Biznes winiarski w Polsce szacuje, że około 
30 procent dostępnych u nas win może być fałszowanych. 
W takich badaniach, które proponujemy chodzi właśnie 
o to, aby przeciwdziałać tym procederom. 

A sprawdziliście już, ile wina jest w Beaujolais Nouveau, 
które trafi na rynek w tym roku?
Sprawdzamy. Tego wina raczej się nie fałszuje, bo jest w sprze-
daży przez krótki czas w roku i jeżeli w tym czasie się nie 
sprzeda, to później specjalnie się po nie nie sięga. Beaujolais 
Nouveau to raczej sposób na dobrą zabawę i promocję wina, 
którego Polacy coraz więcej kupują i wypijają. 

Skąd pomysł na taką działalność w ośrodku naukowym?
Mamy bardzo dobrze wyposażone laboratoria. Doszliśmy do 
wniosku, że należy podjąć próbę wykorzystania tych urzą-
dzeń komercyjnie. Nasze laboratorium jest jedynym w tej czę-
ści Europy, które ma odpowiednie certyfikaty i uprawnienia 
do tego typu badań. Działania zmierzające do tego, by stać się 
certyfikowanym ośrodkiem podjęliśmy już kilkanaście mie-
sięcy temu, a w tym roku dostaliśmy uprawnienia. Importe-
rzy i dystrybutorzy wina w Polsce, jeśli chcieli znać jakość 
sprowadzanego wina i jego skład, to do tej pory musieli zlecać 
takie badanie za granicą. Teraz mają nas. Ceny mamy konku-
rencyjne, a czas oczekiwania na wyniki znacznie krótszy. 

Mówimy o winie, ale nie tylko wino możecie analizować?
Oczywiście. Będziemy rozszerzać nasze usługi w tym za-
kresie. Przymierzamy się do badania soków owocowych, 
miodów i innych produktów, co do których zachodzi podej-
rzenie, że również mogą być fałszowane. 

A na czym polegają takie badania?
Badania robione są spektrometrem izotopowym. Pozwala 
on robić badania szybciej i dokładniej. Żeby nie zagłębiać się 
zbytnio w kwestie teoretyczne powiem, że możemy spraw-
dzić czy do wina dolano wodę i barwniki, czy dosypano cu-
kru, a jeżeli tak, to czy to był cukier buraczany, czy z trzciny 
cukrowej, czy wzmocniono je alkoholem… 

Na takich badaniach można zarobić?
Inaczej nie podejmowalibyśmy się ich. Dotychczasowa 
praktyka pokazuje, że już wkrótce naszymi klientami mogą 
zostać niektóre sieci handlowe, które dystrybuują duże ilo-
ści wina. Jeżeli ich klienci zaczną się skarżyć na jakość do-
stępnego na półkach wina, które de facto będzie produktem 
winopodobnym, to będzie negatywnie wpływało na ich wi-
zerunek i tym samym spadną ich obroty. Mamy w Bionano-
parku unikatowe urządzenia, które były kompletowane pod 
kątem prowadzenia ewentualnych badań żywności w Unii 
Europejskiej. Wydawało się, że certyfikacja produktów żyw-
nościowych to coś nieuniknionego, jednak różnego rodzaju 
lobby wymogło, by takiej certyfikacji nie wprowadzać. Dziś 
konsumenci coraz bardziej naciskają na to, by znać skład 
kupowanych produktów. Przecież wszyscy chcemy wiedzieć 
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co jemy i pijemy. Więc myślę, że kwestią czasu jest to, kiedy 
certyfikowanie żywności zacznie być obowiązkowe. 

Gdy rozmawialiśmy w ubiegłym roku mówił Pan, że 
chciałby w jakiejś części skomercjalizować badania 
prowadzone w Bionanoparku. Udało się?
Może bardziej pasuje twierdzenie, że jesteśmy na właściwej 
drodze to tego celu. Uzyskanie prawa do certyfikacji wina to 
był żmudny proces. Wzorowaliśmy się na laboratorium w Nan-
tes, które ma najlepsze efekty w takich badaniach. Mogę po-
wiedzieć, że wyniki badań naszego laboratorium dorównują 
ich, ze względu na metodę, której używamy. No i jeszcze jedna 
ważna kwestia – czas badania. Mamy też w planach stworze-
nie specjalnej biblioteki – bazy pochodzenia poszczególnych 
rodzajów wina. To pozwoli sprawdzać, czy dane na etykie-
cie dotyczące pochodzenia wina są prawdziwe. To wszystko, 
a także to, że przygotowujemy się do badania innych produk-
tów żywnościowych, daje Bionanoparkowi duże możliwości 
w dziedzinie certyfikowania żywności i pozwoli zarabiać.

Dysponujecie terenami inwestycyjnymi, które możecie 
udostępnić potencjalnym inwestorom. Czy w najbliższym 
czasie pojawi się w Bionanoparku jakiś nowy inwestor?
Sfinalizowaliśmy transakcję z Grupą Eurofins. To firma 
globalna. Mają laboratoria i ogromne doświadczenie. Li-
czymy, że uda nam się uzyskać efekt synergii i będziemy 
mogli ich klientom zaproponować nasze usługi. Warto wie-
dzieć, że Eurofins dysponuje tysiącem akredytacji na bada-
nie produktów żywnościowych, a także artykułów prze-
mysłowych. W przyszłym roku planujemy wystartować 
z budową powierzchni laboratoryjnych pod wynajem. Nie 
ma w Łodzi takich przestrzeni, a są klienci, którzy są za-
interesowani ich użytkowaniem. Chcą wynająć powierzch-
nię, wstawić tam swoje urządzenia i zacząć badania. Jeżeli 
udziałowcy Bionanoparku zgodzą się na takie rozwiąza-
nie, to startujemy z tym projektem. Ponadto finalizujemy 
umowę w sprawie Międzynarodowej Agencji Badawczej, 
która ma powstać przy Bionanoparku. Byłaby to zupełnie 
nowa jakość prac badawczych w Łodzi i w Polsce. Projekt 
polegałby na skompletowaniu międzynarodowego zespołu 
wybitnych naukowców, którzy prowadziliby badania nad 
biopolimerami. Powstanie MAB pomogłoby nie tylko łódz-
kim uczelniom w zakresie rozwoju badań. 

Bionanopark, to nie tylko laboratoria i badania, ale 
i inkubator, w którym działają firmy będące na początku 
swojej działalności. Ile ich działa w Bionanoparku?
Dziś mamy u siebie 40 firm, a w sumie przez nasz inkubator 
przeszło ich ponad 160. Większość z nich działa w branży IT. 
Dziś jest to chyba najbardziej interesujący segment rynku dla 
start-upów, a Łódź ma w tym zakresie spory potencjał. Mamy 
też firmy biotechnologiczne, które osiągają spore sukcesy. 

Biznes winiarski w Polsce szacuje, 
że około 30 procent dostępnych u nas 

win może być fałszowanych.

To cierpkie, młode, lekkie wino pochodzące z regionu 
Beaujolais na północ od Lyonu. Na świecie znana jest 
nazwa beaujolais nouveau, natomiast we Francji wino 
to sprzedaje się przeważnie jako beaujolais primeur. 

Beaujolais nouveau, podobnie jak większość pozosta-
łych czerwonych win z regionu Beaujolais jest produko-
wane z winogron odmiany gamay. Dopuszcza się udział 
do 15 procent innych wybranych odmian z tych samych 
winnic. Proces produkcji pozwala na szybkie zakończenie 
fermentacji, a wino jest sprzedawane zaraz po jej zakoń-
czeniu. Żywotność wina jest ograniczona do około roku.

Beaujolais nouveau jest najbardziej znanym winem „de 
primeur” czyli przeznaczonym do konsumpcji możliwie 
jak najwcześniej po zbiorze. Zgodnie z francuskim pra-
wem winiarskim jeszcze z kilkudziesięciu francuskich 
apelacji można sprzedawać wina w tym samym roku, 
w którym jest winobranie, pod warunkiem oznaczenia 
ich jako „primeur” albo „nouveau”. Podobne regulacje 
istnieją też we Włoszech (novello) i Hiszpanii (joven). 

W regionie Beaujolais produkowane są także inne 
wina, nadające się do dłuższego leżakowania, a niektó-
re z nich mają prawo do własnych apelacji. Beaujolais 
nouveau stanowi od jednej trzeciej do połowy całości 
wina produkowanego w tym regionie. 

Młode wino 
z Beaujolais

Co roku, w trzeci czwartek listopada we 
Francji świętuje się Beaujolais Nouveau.
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LIFE IN. Łódzkie: Kim jest sommelier?
Michał Bald: To osoba, która ma wiedzę na temat win, ko-
cha wino, potrafi i chce się dzielić swoją wiedzą i pasją z in-
nymi. Sommelierzy bardzo często pracują w restauracjach, 
gdzie doradzają klientom, jak najlepiej dobrać wino do potra-
wy. Z kolei właścicielom tłumaczą, jak zorganizować kartę 
win i piwniczkę z winami. Szkolą także kelnerów w zakresie 
doboru win do serwowanych potraw.

Dlaczego podczas degustacji wina, po każdym łyku, 
sommelier wypluwa wino?
Odpowiedź jest prosta – sommelier na panelu degustacyj-
nym ma do spróbowania kilkanaście, czasami kilkadziesiąt 
rodzajów win. A zatem gdyby tego nie robił, to już w połowie 
degustacji byłby niedysponowany. Podczas degustacji u każ-
dego działają trzy zmysły: wzrok, węch i smak. 

W jaki sposób zostaje się sommelierem?
Najpierw trzeba się zainteresować winem, poznać jego hi-
storię, podegustować, a później zdać określone egzaminy. 
Jest Stowarzyszenie Sommelierów Polskich, które prowa-
dzi specjalistyczne kursy i organizuje takie egzaminy. Są 
trzy poziomy wtajemniczenia i wiedzy o winie. Oczywiście 
im wyższy poziom, tym większa wiedza sommeliera.

Nie jestem koneserem – nie potrafię rozróżnić smaku wina 
za 100 zł od tego za 35. Albo mi ono smakuje, albo nie...
I na tym właśnie polega istota dobrego wina – wino, które 
mi smakuje w danej chwili jest dobre. Smak wina zależy 
od towarzystwa, od tego co mamy na talerzu, od chwili 
i tego, co się dzieje wokół. To samo wino dziś może nam 
smakować, a jutro nie. Inny smak ma podczas jedzenia, 
a inny, gdy je pijemy bez spożywania potraw.

Dobre wino 
to takie, 

które nam 
smakuje
Michał Bald, sommelier, M&P 

Pavlina area manager: Na dobrą 
zabawę każdy sposób jest 
dobry, a zatem bawmy się 
i pijmy Beaujolais Nouveau!

Cena wina zależy często od historii 
producenta i na przykład od wielkości 

winnicy. Jeżeli winnica jest niewielka, a na 
dodatek winogrona są przerywane tak, 

by zostały tylko najlepsze owoce, to takie 
wino będzie znacznie droższe od innych.
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Jeżeli podane w restauracji wino nie smakuje mi, to 
wypada poprosić o inne?
Nie. Gdy zamawia pan wino w restauracji, to kelner najpierw 
je panu prezentuje pokazując butelkę i opowiadając o zawarto-
ści. Jeśli wyraża pan zainteresowanie, to dostanie pan odrobi-
nę wina do spróbowania. Wtedy jest jeszcze czas, by zrezygno-
wać i poprosić o inne. Jeżeli jednak zdecyduje się pan zamówić 
butelkę, to nie można później mówić, że jest niedobre, bo to 
przecież pan pomylił się w swoim wyborze, a nie kelner.

Czym się różni kiepskie wino od dobrego?
Trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie, bo tak 
jak już mówiliśmy dobre wino, to takie, które nam smaku-
je. Ale… Są wina pochodzące z tak nobliwych regionów jak 
Burgundia czy Bordeaux. One zawsze będą miały swoją wy-
soką rangę i jakość. Przede wszystkim jednak wino trzeba 
poznawać – degustować je, uczyć się rozróżniać poszczegól-
ne smaki, zapachy. Warto czytać o winie, znać szczepy wino-
gron, z których jest robione. Dobrze jest robić sobie notatki 
na temat wypitego wina – skąd pochodzi, jak się nazywa, 
oceniać czy nam smakowało według własnej skali, a jeżeli 
nie, to co było niedobre. Zwróćmy też uwagę na etykiety, one 
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bardzo dużo nam powiedzą. To wszystko w jakimś momen-
cie pozwoli nam stworzyć własną bazę win i bez problemu 
będziemy mogli wskazać lepsze. Choć tak jak już mówiliśmy, 
i tak najlepsze wino to to, które nam smakuje.

Wyjątkowo dobre wino, które pił Pan to…?
Nie wymienię konkretnej nazwy, ale powiem, że z euro-
pejskich najbardziej lubię wina z Burgundii. A jeśli chodzi 
o „nowy świat”, to bardzo mi smakują wina izraelskie. No 
i oczywiście szampan.

Dlaczego akurat Burgundia?
Bo tam są dwa szczepy, które najbardziej lubię – pinot noir 
i chardonnay oraz przepiękny region.

Ile kosztowało najdroższe, które Pan próbował?
A jakie to ma znaczenie…?

Chyba musiało być bardzo dobre?
I tak, i nie. Już mówiliśmy, że ocena tego czy coś jest dobre, 
czy nie jest bardzo subiektywna. Ale okey, było to wino 
z Burgundii i naprawdę było drogie.

I stare?
No właśnie, czasami stare wino wcale nie musi być dobre. Jak 
wszystko, wino również ma swoją przydatność do spożycia. 
Ze starym winem trzeba się umieć obchodzić, ono musi być 
właściwie leżakowane i przechowywane w odpowiednich 
warunkach, temperaturze i miejscu. Czasami trzeba oddać 
takie wino do producenta, by je przekorkował, czyli spraw-
dził jak się zachowuje i ewentualnie zmienił korek, który 
przecież mógł się rozszczelnić.

No to skąd takie różnice w cenie wina?
Cena wina zależy często od historii producenta i na przykład 
od wielkości winnicy. Jeżeli winnica jest niewielka, a na do-
datek winogrona są przerywane tak, by zostały tylko najlep-
sze owoce, to takie wino będzie znacznie droższe od innych. 
Do tego ważna jest apelacja co oznacza, że wino z danej win-
nicy jest winem gatunkowym, od lat produkowanym zgodnie 
z określonymi, często rygorystycznymi przepisami. Są takie 
apelacje, których hektar winnicy wyceniany jest na milion 
euro. Takie wino nie może być tanie.

Warto zostać sommelierem? To dobrze płatna praca?
Trzeba to kochać. Poza tym to jest jedna z niewielu prac, któ-
ra może być pasją.

A lubi Pan Beaujolais Nouveau?
Do Beaujolais Nouveau podchodzę jak do zjawiska, które za-
inicjowali producenci z okolic Lyonu. Wpadli na pomysł, by 
w listopadzie, miesiącu, który jest martwy w winnicach, spo-
tkać się na lyońskim rynku i świętować. Sami nawet chyba 
nie przypuszczali, że to przypadkowe spotkanie wprowadzi 
nową tradycję, dzięki której nawet w listopadzie można będzie 
na winie zarobić. No i zaczęło się. Za nimi poszli producenci 
włoscy i hiszpańscy. Od tego czasu w każdy trzeci czwartek li-
stopada świętujemy i pijemy młode, proste i nieskomplikowa-
ne wino Beaujolais Nouveau. Na dobrą zabawę każdy sposób 
jest dobry, a zatem bawmy się i pijmy młode wino!

rocznie wypijają Francuzi, co i tak jest 
niewielką ilością w porównaniu z rokiem 
1965, kiedy to wypijali rocznie 160 litrów. 
Francuzi zajmują dopiero piąte miejsce 
w rankingu narodów pijących najwięcej 
wina, więcej piją mieszkańcy... Watykanu, 
Andory, Chorwacji i Słowenii.

Francuskie wino 
w liczbach

12
REGIONÓW 

WINIARSKICH

825
TYSIĘCY 

HEKTARÓW

9
TYSIĘCY 

ZŁOTYCH

6-8
STOPNI 

CELSJUSZA

57
LITRÓW 

WINA

posiadających apelacje AOC jest we Fran-
cji – Alzacja, region położony na granicy 
z Niemcami i słynący z produkcji białego 
wina, Beaujolais, Bordeaux – to właśnie 
stąd pochodzą legendarne czerwone 
wina, Burgundia – region przodujący 
w produkcji lekkich win czerwonych typu 

pinot noir i białych z chardonnay, Dolina Loary, Dolina Rodanu (Côtes 
du Rhône) – tutaj produkowane są głównie mocne czerwone wina, 
Jura francuska, Korsyka, Langwedocja, Prowansja, Roussillon (Kata-
lonia Francuska), Sabaudia (Savoie), Sud-Ouest (Akwitania i Środko-
we Pireneje), Szampania słynąca z produkcji win musujących.

wynosi powierzchnia uprawy winoro-
śli. Dwie trzecie winnic jest obsadzone 
czerwonymi szczepami. Najważniejsze 
to merlot, grenache, syrah, cabernet sau-
vignon, carignan, cabernet franc, pinot 
noir i gamay. Najważniejszymi białymi 
odmianami są: ugni blanc, chardonnay, 
sauvignon blanc, melon de bourgogne i sémillon, każda z nich 
uprawiana na ponad 10 tysiącach hektarów. 50 milionów hek-
tolitrów wina produkuje się rocznie we Francji. To jedna trzecia 
światowej produkcji wina. 

średnio kosztuje butelka wina Chateau 
Petrus. To legendarne, najdroższe czer-
wone wino świata, które pochodzi z re-
gionu Bordeaux. Produkowane w apelacji 
AOC Pomerol w 95 procentach ze szcze-
pu merlot utrzymywało przez 20 lat tytuł 
najdroższego wina świata.

powinien mieć prawidłowo podawa-
ny szampan. Powstaje on w Szampanii 
z uprawianych jedynie w tym regionie 
odmian winorośli, takich jak pinot noir, 
chardonnay, pinot meunier. Butelki pod 
żadnym pozorem nie wolno mrozić w za-
mrażalniku. 
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LIFE IN. Łódzkie: Czym wyróżnia się hotel Novotel na 
łódzkim rynku hotelarskim?
Magdalena Fohue: Przede wszystkim tym, że należymy do 
sieci Novotel i AccorHotels – wiodącej na świecie grupy hote-
lowej, działającej na rynku turystyki i usług lifestyle’owych. 
Goście z każdego zakątka świata, dzięki rozbudowanemu sys-
temowi rezerwacji, mają stały dostęp do naszego hotelu. Oczy-
wiście, równie ważny, jak rozpoznawalność, jest oferowany 
standard. Gość podróżując po świecie, wie, czego może się 
spodziewać. Ważna jest i lokalizacja, ale najważniejszym wy-
różnikiem są pracownicy. To ich praca i ich osobowość prze-
kładają się na panującą w hotelu atmosferę. Wszystkie działy 
ze sobą współpracują i są zaangażowane w życie hotelu, co 
sprawia, że gość swoją podróż odbywa w jak najlepszy sposób.

Spotykamy się w środku tygodnia, a gości nie brakuje?
Tak, od poniedziałku do czwartku mamy spore obłożenie, 
a związane jest to z tym, że Łódź obecnie jest miastem biz-
nesowym i wiele międzynarodowych firm ma tu swoje od-
działy, przybywa stale powierzchni biurowych, w których 
pojawiają się nowi najemcy. Także weekendy zaczynają się 
zmieniać, Łódź staje się coraz popularniejszym kierunkiem 
turystycznym. Po prostu zaczyna być modna. I to nas cieszy. 

Co trzeba jeszcze zrobić, by te weekendy pobudzić?
Ogromne znaczenie, ma to, co dzieje się w mieście, co za-
chęca turystów do przyjazdu. W tym roku po raz pierwszy 
zauważyliśmy większe zainteresowanie hotelem podczas 
Light Move Festivalu, zresztą to był wyjątkowy weekend, 
jeśli chodzi o ilość imprez organizowanych w naszym mie-
ście. Potrzebujemy jeszcze czasu, by więcej osób dowiedziało 
się, że Łódź jest atrakcyjnym miastem. My też zachęcamy do 
przyjazdu podczas weekendu, proponując m.in. w pakiecie 
pobyt w hotelu i zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC1.

Na stronie internetowej przeczytałam, że oferujecie 
Państwo rozwiązania szyte na miarę, co to znaczy?
Mamy ofertę dostosowaną do bardzo różnorodnego klien-
ta. Dla klienta biznesowego indywidualnego i grupowego 
– mamy centrum konferencyjne, dostęp do pokoi o podwyż-

Komfort 
i dobra energia

O tym, kiedy w hotelu bywa 
najwięcej gości, co Novotel wyróżnia 
na łódzkim rynku hotelarskim, dobrej 
energii, wyjątkowych pracownikach 
i różnorodnej ofercie rozmawiamy 
z Magdaleną Fohue, dyrektorem 

hotelu Novotel Łódź Centrum.

szonym standardzie, apartament, siłownię. Dla klientów 
indywidualnych, przyjeżdżających bardziej w celach tury-
stycznych, mamy wypożyczalnię rowerów, a w weekendy 
śniadania serwowane do godz. 11.30. Jesteśmy bardzo otwar-
ci na rodziny. Dzieci do lat 16 mają darmowy nocleg i śniada-
nie. W każdym hotelu Novotel znajdują się też Kids Corner, 
miejsca stworzone specjalnie dla dzieci. Bez problemu akcep-
tujemy też zwierzęta, co obecnie dla wielu osób jest niezwy-
kle ważne. Oferujemy pokoje o różnym standardzie, a także 
pokoje z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. 

Ta różnorodność nie dostarcza Państwu problemów?
Absolutnie nie, dzięki temu każdy dzień jest inny, każdy jest 
wyzwaniem, dla każdego gościa możemy przygotować inną 
atrakcję. Organizujemy na przykład kulinarne wieczorki 
tematyczne, spotkania dla pań, koneserek wina – Winne 
kobiety, każdego dnia mamy coś do zaoferowania naszym 
gościom. Oczywiście, szanujemy naszych klientów i wiemy, 
że niektórzy nie oczekują specjalnych atrakcji, potrzebują 
w ciszy i spokoju odpocząć przed kolejną podróżą. 

Pani z siecią AccorHotels związana jest od kilkunastu lat. 
Jak to się zaczęło?
Jak to zwykle bywa przez przypadek, byłam akurat za grani-
cą i zaczęłam pracę w jednym z hoteli ibis London Docklands 
jako szef kuchni, następnie pracowałam w ibis Cardiff Cen-
tre, Novotel Reading Centre, Novotel Stevenage, a na końcu 
swojego pobytu w Wielkiej Brytanii w Novotel Bristol Centre. 
Z sukcesem ukończyłam również Management Development 
Program (MDP) – program rozwojowy organizowany przez 
AccorHotels UK. Grupa AccorHotels inwestuje w swoich pra-
cowników, inwestuje w ludzi, którzy mają potencjał, którzy 
chcą pracować, a to sprawia, że stają się lojalni. Możemy po-
dróżować i pracować praktycznie na całym świecie, bo syste-
my obowiązujące w hotelach są takie same. 

Jak w kilku słowach by Pani scharakteryzowała Novotel?
Przede wszystkim nowoczesność, komfort, dobra energia 
i pozytywni ludzie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecz-
nie, by się sami przekonali.
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LIFE IN. Łódzkie: Hotel działa pod marką Novotel, 
o francuskim rodowodzie, czy w codziennym menu 
macie dania kuchni francuskiej?
Krzysztof Nowacki: Serwujemy dania kuchni międzyna-
rodowej, ale kuchnię francuską oferujemy okazjonalnie. 
Organizujemy różne wydarzenia, jak chociażby Beaujolais 
Nouveau, podczas którego serwujemy menu koktajlowe, które 
de facto jest zainspirowane kuchnią francuską. Bardzo lubię 
łączyć kuchnie różnych smaków i na tę okoliczność wymy-
śliłem francuskie faworki, które z wyglądu przypominają 
nasze polskie faworki, ale są wykonane z ciasta francuskie-
go przewiniętego szynką parmeńską i serem, a na końcu są 
zapiekane. Serwujemy też tarty, kanapeczki, musy. Kolejnym 
wydarzeniem, w którym króluje kuchnia francuska jest Goût 
de France/Good France. Święto francuskiej kuchni, gdzie pod-
czas zasiadanej kolacji serwujemy pięć wyjątkowych dań. 

Lubi Pan kuchnię francuską?
Lubię, ale bliższa jest mi orientalna i śródziemnomorska. 

Czym wyróżnia się oferta restauracji w hotelu Novotel?
Przede wszystkim tym, że w każdym hotelu naszej sieci, gość 
może zjeść to samo. Co jakiś czas szefowie kuchni spotykają 
się i omawiają, co ma się pojawić nowego w menu. Jako je-
den z pierwszych hoteli w Polsce zaczęliśmy też prowadzić 
politykę zero waste. Ograniczamy marnowanie żywności. 
W naszym menu – obok każdego dania jest graficzny element 

Smacznie i zdrowo 
Osobiście bardzo lubię dania kuchni fusion, w której chodzi o to, by umiejętnie 

łączyć tradycyjne kuchnie różnych krajów i tworzyć w ten sposób smakowite 
wariacje – mówi Krzysztof Nowacki, szef kuchni w hotelu Novotel Łódź Centrum. 

informujący o tym, że właśnie to danie jest wykonane bez 
marnowania produktów. Zwracamy uwagę również na aler-
geny. Przy każdym daniu są wypisane składniki. Wszystkie 
produkty, których używamy w kuchni pochodzą od spraw-
dzonych dostawców i muszą spełniać ściśle określone normy. 

Co Pan szczególnie poleca gościom ze swojej kuchni?
Może powiem, co goście sobie upodobali – chocolate brow-
nie (ciasteczko czekoladowe) i żurek, który u nas jest naj-
lepszy – tak twierdzą zgodnie nasi goście, a my się z tego 
bardzo cieszymy. Przepisu nie zdradzę (śmiech).

Lubi Pan eksperymentować w kuchni, łączyć bardzo 
różne samki ze sobą?
Jestem fanem takich rzeczy. Zebrane podczas lat pracy do-
świadczenie zawodowe pozwala mi kreować własne dania. 
Czasami – tak po prostu, czy to w pracy, czy w domu wchodzę 
do kuchni, otwieram lodówkę, wyciągam pięć składników 
i tworzę z nich zupełnie nowe danie, które jak się później oka-
zuje smakuje innym. Chcemy do naszego hotelowego menu 
wprowadzić jedno, dwa dania, które będą sezonowe i które 
będą się zmieniać co tydzień. Każdy z kucharzy będzie mógł 
zaproponować swoje dania. 

Zmieniają się nasze upodobania kulinarne, więc pewnie 
odeszła gdzieś w zapomnienie dość tłusta tradycyjna 
kuchnia polska?
Nie serwuje się już takiej typowej, ciężkiej i tłustej kuchni 
polskiej z dzikami, kuropatwami, wielkimi kaczkami. Dania 
kuchni polskiej są podawane w sposób lekki. Ja osobiście bar-
dzo lubię dania kuchni fusion, w której chodzi o to, by umie-
jętnie łączyć tradycyjne kuchnie różnych krajów i tworzyć 
w ten sposób smakowite wariacje. To taka moja pasja, mamy 
teraz większą dostępność produktów sezonowych, zawsze 
świeżych. 

Jako szef kuchni Pan tylko nadzoruje pracę, czy też 
przygotowuje swoje dania?
Oczywiście, zdarza się, że przygotowuję dania, ale głównie 
zajmuję się wspieraniem zespołu tak, aby nie musiał się już 
martwić o sprawy organizacyjno-administracyjne, dbam, 
aby każdy pracownik był doszkolony, dobieramy razem sma-
ki, decydujemy i  wychodzimy do gości – pytamy. Moja praca 
to przede wszystkim kontakt z ludźmi – z zespołem i z gość-
mi. Kuchnia to nie tylko hotelowa restauracja, to także obsłu-
ga różnych wydarzeń, bankietów, eventów, tematycznych 
wieczorków kulinarnych jak np. spotkań z kuchnią francu-
ską czy węgierską. Dlatego cieszę się, że pracuję z zespołem 
naprawdę fajnych ludzi, dzięki którym jesteśmy w stanie 
sprostać niemalże każdemu wyzwaniu.
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Equinoxe Infinity

Wykonawca:
Jean Michel Jarre
Premiera 12 listopada
Producent: Sony Music Entertainment

Equinoxe Infinity to długo oczekiwany 
sequel do słynnego albumu Equinoxe 
Jean-Michela Jarre’a, który ukazał się 
dokładnie czterdzieści lat wcześniej, 16 
listopada 1978 roku. Płyta zawiera 10 zu-
pełnie nowych utworów. Nowa część 
inspirowana jest relacją między ludz-
kością a nową technologią, zwłaszcza 
sztuczną inteligencją i zmianom, jakie za-
chodzą w nas w wyniku postępu tech-
nologicznego. Okładkę albumu, również 
nawiązującą do ikonicznej okładki ory-
ginału, zaprojektował Filip Hodas.
Jean-Michel Jarre o swojej płycie: 
„W czasach, gdy winyl wraca na dobre, 
okładka ponownie zyskuje na znaczeniu 
i uwadze. Okładka Equinoxe zawsze była 
jedną z mych ulubionych. Czy te dziwne 
postaci nas obserwują? Patrzą w prze-
strzeń kosmiczną? Obserwują maszyny, 
czy zjawiska naturalne? Nie wiemy tego. 
Nie są straszne, ale są dziwne i tajemni-
cze. Wykorzystaliśmy ponownie motyw 
oryginalnego Watchmena na okładce, 
aby kontynuować tę historię.” 

Zemsta i przebaczenie

Autor:
Eric-Emmanuel Schmitt
Książka dostępna
Wydawnictwo Znak

Czy przebaczenie może okazać się 
najbardziej wyrafinowaną zemstą? 
Bliźniaczki Barbarin, Lily i Moïsette, łączy 
nierozerwalna, ale i trudna więź. Choć 
wyglądają identycznie, jedna z nich od 
najmłodszych lat budzi powszechną 
sympatię, a druga tylko niepokój. Jed-
na idzie lekko przez życie i spogląda 
na świat z radością, a drugą trawi nie-
okiełznana żądza destrukcji i zemsty. 
Jedna zawsze wybacza drugiej… 
Eric-Emmanuel Schmitt z niezrównaną 
wnikliwością diagnozuje najważniejsze 
problemy współczesnego człowieka. 
W swojej najnowszej książce opowia-
da poruszające historie zwykłych ludzi, 
którzy w przełomowych momentach 
życia stanęli przed dylematem – czy 
warto wybaczyć? Dokąd prowadzi 
zemsta, a dokąd przebaczenie? Czy 
z zapomnianych win może narodzić 
się jeszcze większe zło? Wynik walki 
między sumieniem a instynktownym 
pragnieniem odwetu nie zawsze jest 
oczywisty. 

Sorry Angel

Reżyseria i scenariusz:
Christophe Honoré
Premiera w Polsce: 23 listopada
Gatunek: Melodramat

Christophe Honoré powraca do tematu 
HIV, który podjął już w swojej powieści 
młodzieżowej Tout contre Léo i w fil-
mie telewizyjnym zrealizowanym na jej 
podstawie w 2002 roku. W Sorry An-
gel przedstawia nieoczywisty romans 
zbliżającego się do czterdziestki pisa-
rza Jacques’a (Pierre Deladonchamps) 
z pasjonującym się literaturą studentem 
Arthurem (Vincent Lacoste). Opartą na 
różnicy wieku i doświadczeń relację 
skomplikuje choroba Jacques’a, któ-
rego ciało zaczyna odmawiać posłu-
szeństwa. Reżyser łączy wyrafinowaną 
estetykę ze zmysłowością, poczuciem 
humoru, młodzieńczą energią i gorzkim 
obrazem skazanej na niespełnienie mi-
łości. Skąpany w niebieskich odcieniach 
film pokazuje w dyskretnie nostalgicz-
nym tonie (akcja dzieje się w 1993 roku) 
flirt dwóch mężczyzn, dla których droga 
do namiętności wiedzie przez błysko-
tliwe dyskusje o książkach. Natchnione 
kino, w którym erotyka jest nierozerwal-
nie spleciona z uściskiem śmierci.

Warto obejrzeć, 
posłuchać, przeczytać
film płyta książka
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Trzeba zobaczyć na własne oczy
1. Pałac w Wersalu

Znajduje się pod Paryżem, Od 1682 roku był miejscem rezydencji królów fran-
cuskich. Pałac Wersalski, rozbudowany z rozmachem za Ludwika XIV, wraz 
z kompleksem ogrodowo-parkowym jest najwspanialszym dziełem francu-
skiego klasycyzmu i baroku. Został oficjalnie wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

2. Wieża Eiffla 

Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, przyciągający do siebie 
miliony turystów z całego świata stał się symbolem Francji. Wieża została 
wybudowana na paryską Wystawę Światową w 1889 roku, aby upamiętnić 
setną rocznicę rewolucji francuskiej. Była najwyższą konstrukcją na świecie do 
1930 roku, kiedy to w Nowym Jorku wniesiono 318 – metrowy Chrysler Building.

3. Luwr 4. Notre Dame de Paris 5. Wzgórze Świętego Michała

6. Zamki w Chambord, Chaumont, Cheverny i Chenonceau nad Loarą 7. Chamonix

To największy region turystyczny Francji, który od-
wiedza około 10 milionów turystów rocznie. Mia-
sta Lazurowego Wybrzeża to przede wszystkim 
najbardziej znane: Cannes, Saint-Tropez, Monako 
Monte-Carlo, Nicea, ale także Menton, Villefran-
che-sur-Mer, Antibes czy Èze. Zachwyca ich archi-
tektura, luksusowe hotele i plaże z lazurową wodą. 

Kojarzy się przede wszystkim z polami lawendy 
i gajami oliwnymi. To region przede wszystkim 
rolniczy. Tworzyło tu wielu wybitnych artystów, 
m.in. Vincent van Gogh, Pablo Picasso czy Paul 
Cezanne. Atrakcje Prowansji to przede wszystkim 
jej piękne miasta, m.in.: Marsylia, Aix-en-Provence, 
Arles czy Awinion.

10. Strasburg

Stolica Alzacji i jedna ze stolic Europy. Tu mieści 
się Parlament Europejski, Europejski Trybunał 
Praw Człowieka i Rada Europy. Lokalizacja nie 
jest oczywiście przypadkowa, Strasburg jest też 
swego rodzaju symbolem niemiecko-francuskie-
go pojednania. Ozdobą miasta jest Katedra No-
tre Dame (Najświętszej Marii Panny). 

W dolinie rzeki Loary wznosi się kilkaset średniowiecznych i renesansowych zamków, zachwycającyh 
architekturą, wystrojem oraz pięknymi ogrodami. Przyciągają też tajemnice i legendy, którymi owiani są 
ich dawni właściciele oraz niezwykłe historie, jakie rozgrywały się w zamkowych wnętrzach. Środkową 
część doliny Loary we Francji w całości wpisano na listę skarbów UNESCO.

Chamonix leży w dolinie alpejskiej, w pobli-
żu miejsca, gdzie stykają się ze sobą terytoria 
Francji, Włoch i Szwajcarii, tuż przy najwyższym 
szczycie Europy, Mont Blanc. 

8. Lazurowe wybrzeże 9. Prowansja

Gotycką katedrę wzniesiono na wyspie Île de 
la Cité. Budowa trwała ponad dwa wieki. Ka-
tedra znana jest między innymi dzięki powieści 
Wiktora Hugo „Dzwonnik z Notre Dame”. Wieże 
katedry wznoszą się na wysokość 69 metrów. 
W południowej wieży wisi Emmanuel, czyli słyn-
ny dzwon ważący 13 ton. 

Jedno z najsłynniejszych muzeów świata. W la-
tach 80. na dziedzińcu wybudowano szklaną 
piramidę, która stała się znakiem rozpoznaw-
czym muzeum i punktem orientacyjnym w Pa-
ryżu. Pałac Luwr w średniowieczu był zamkiem 
warownym, a następnie rezydencją królewską. 
Dzisiaj skrywa ponad 380 tysięcy eksponatów. 

Skalista wyspa pływowa w Zatoce Wzgórza 
Świętego Michała, w południowo-zachodniej 
Normandii, połączona z kontynentalną Francją 
groblą długości 1800 metrów. Na wyspie wznie-
sione zostało sanktuarium Michała Archanioła.
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Bez Francji nie mielibyśmy bulionu, sosu winegret, 
beszamelu, majonezu, a nawet musztardy. Choć kuch-
nię francuską znamy głównie z fantastycznych serów, 
chrupiących bagietek i wina, jest ona bardzo różno-
rodna i każdy region słynie tak naprawdę z innego 
dania. Prawie w każdym regionie znajdziemy świeże 
ryby, małże, langusty, ostrygi i przegrzebki. Z muli 
– moules à la crème, serwowanych w sosie z białego 
wina i śmietany słynie Normandia. Tam też bardzo 
popularne są duszone przegrzebki w sosie z calvados, 
cydru produkowanego w tym regionie. 

Z lekkiej, lecz pożywnej potrawy – ratatouille znana 
jest Prowansja. Sezonowe, letnie warzywa (cukinię, ba-
kłażana, pomidory) dusi się pod przykryciem z oliwą 
i dodatkiem lekkiego wina i oczywiście doprawia zioła-
mi prowansalskimi, pochodzącymi z tego regionu. 

Były ryby i warzywa, czas na potrawę z mięsa. Francu-
zi chętnie przyrządzają gęste, sycące i rozgrzewające gu-
lasze. Najsłynniejszą potrawą tego typu jest boeuf bour-
guignon, czyli długo duszona wołowina po burgundzku. 

Z sera camembert znana jest Normandia, a dolina Ro-
danu z produkcji serów, które topiąc się, wyzwalają jesz-
cze więcej smaku i aromatu. Przysmakiem tego regionu 
jest fondue serowe, które w połączeniu z białym, francu-
skim winem nabiera nowego wymiaru i fantastycznie 
komponuje się z chrupiącą bagietką. 

Francuzi lubią też tary i naleśniki (crepes) serwowa-
ne zarówno na słono jak i słodko. Tarty obiadowe to tar-

te à l’oignon i tarte flambée, czyli tarta cebulowa oraz 
tarta na bazie ciasta chlebowego z boczkiem i cebulą.  
Ze słodkich warto wspomnieć o tarcie z czekoladą i kon-
fiturą oraz o tarcie Tatin z pieczonymi jabłkami. Crepes, 
niezwykle cienkie, pszenne naleśniki Francuzi serwu-
ją z sosami, czekoladą i owocami. Najpopularniejsze 
są crepes Suzette – naleśniki ze słodkim syropem po-
marańczowym. Warto wspomnieć także o galettes bre-
tonnes, plackach z mąki gryczanej serwowanych z naj-
różniejszymi dodatkami: jajkiem, szynką, szpinakiem 
i warzywami oraz quiche lorraine – placku z farszem 
jajecznym, boczkiem i dużą ilością francuskiego sera, 
z którego słynie Lotaryngia. 

Ze słodkości na uwagę zasługują te, które pojawiają 
się na francuskich stołach z samego rana, czyli w po-
rze śniadaniowej. Croissanty, drożdżowe, pulchne bu-
łeczki maślane brioche oraz pains aux chocolate, bułka 
z francuskiego, drożdżowego ciasta wypełniona czeko-
ladą – skuszą każdego łasucha. Tak samo jak klasyczny 
francuski deser – crème brûlée, aksamitny krem z jaj 
i śmietany, wykończony chrupiącą warstwą karmelizo-
wanego cukru. Przygotowanie tego deseru wymaga do-
świadczenia i kunsztu kucharza. 

Francuzi lubią spędzać czas przy stole z przyjaciółmi 
i członkami rodziny. Słyną z delektowania się posiłka-
mi, długiego biesiadowania, które może trwać nawet 
3-4 godziny. W ciągu tygodnia mają precyzyjnie okre-
ślone godziny posiłków.

Francja na językach 
Jest lekka, delikatna, wysublimowana i fantazyjna, wielu uważa ją 
za najlepszą na świecie. Kuchnia francuska jest znana i ceniona.
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Francuska motoryzacja kojarzona jest z niepowtarzalnym 
stylem, ponadczasowym wzornictwem i awangardą pro-
jektantów. Auta z tego kraju pozostają na długo w pamięci. 

Jak dziś pamiętam premierę samochodu Renault Laguna 
II. Dla niektórych był nieziemski, dla innych nieziemsko 
brzydki. Wtedy mówiło się o przekroczeniu pewnej gra-
nicy w projektowaniu samochodów. Ale uwierzcie mi, 
że w przypadku francuskiej motoryzacji mówiono to nie 
raz. Nie zawsze jednak auta francuskie kojarzono z wy-
szukaną kreską projektanta. Weźmy jako przykład Citro-
en 2CV – jeden z ważniejszych samochodów francuskiej 
motoryzacji. Wygląda jak wygląda, ale… A było to tak:

Pierre-Jules Boulanger, prezes Citroena, przechadzał 
się po pokoju i opowiadał swoim inżynierom o samo-
chodzie, który mieli stworzyć. – Chciałbym, żeby podró-
żowały nim wygodnie cztery osoby – mówił. – Ma być 
jednak niewielki, oczywiście tani, a do tego pomieścić 
bagaż. Na przykład kosz na sześćdziesiąt jaj. Aha! Na-
sze auto nie musi być szybkie, wystarczy, że pojedzie 
50 km/h. Ale powinno się prowadzić na tyle dobrze, by 
z tych jaj w koszu nie zrobiła się jajecznica – dodał na 
koniec dyrektor.

I tak inżynierowie słuchający i przecierający na po-
czątku oczy ze zdumienia stworzyli samochód, który 
był produkowany przez 42 lata (1948–1990) i sprzedał się  
w ilości prawie 4 milionów sztuk!

 Przejdźmy jednak do esencji francuskiej motoryzacji, 
czyli Citroena DS. Bogini, bo tak mówili o tym samocho-
dzie znawcy. Był to pierwszy seryjnie produkowany sa-
mochód z hydropneumatycznym zawieszeniem. Pomię-
dzy 4 październikiem 1955 a 24 kwietniem 1975 roku 
wyprodukowano prawie 1,5 miliona sztuk. DS to była 
prawdziwa francuska rewolucja. Posiadał hydropneu-
matyczne zawieszenie, hydrauliczny układ hamulcowy, 
hydraulicznie sterowane sprzęgło, hydrauliczne wspo-
maganie układu kierowniczego.

Inny, indywidualny, niepowtarzalny, po prostu Citro-
en pełną gębą – tak mówiono o modelu CX. Produkowa-
ny był w latach w latach 1974-1991. W 1975 roku został 
wybrany samochodem roku. Wyróżniał się hydropneu-
matycznym zawieszeniem i dużym rozstawem osi. Na-
zwa pochodzi od współczynnika siły oporu aerodyna-
micznego, oznaczanego właśnie  symbolem CX.

Pasjonat wydobywania blasku 
z wszystkiego, co ma silnik. Założy-
ciel studia detailingu Łowcy Blasku. 
Uwielbia poznawać i współdziałać 
z ludźmi, którzy mają wspólne zain-
teresowania. Zdecydowany miłośnik 
angielskiego poczucia humoru.
www.lowcyblasku.pl

Krzysztof Koszek

Francuski motosport, to dwa niesamowite auta: Re-
nault 5 Turbo i Peugeot 205 GTI. Oba zapisały się w anna-
łach sportu rajdowego. Ari Vatanen jeżdżący zmodyfiko-
wanym Peugeotem wygrał Rajdowe Mistrzostwa Świata 
oraz Rajd Paryż-Dakar w 1987 roku za pierwszym podej-
ściem. Zresztą sam Rajd Paryż-Dakar swój początek wziął 
od historii, która przydarzyła się Francuzowi Thieryemu 
Sabine. Ten rajdowiec brał udział w wyścigu, którego 
trasa wiodła z Abidżanu do Nicei i... zgubił się na pusty-
ni w Libii. Francuza tak zachwyciła okolica, że uznał to 
miejsce za idealne do rozgrywania rajdów. Tak właśnie 
powstał najsłynniejszy na świecie rajd, który włącznie 
do 2008 roku zawsze zaczynał się w charakterystyczny 
sposób, bo spod samej wieży Eiffla. W 2009 roku impreza 
została przeniesiona do Ameryki Południowej.

Francuzi są także autorami najsłynniejszego długo-
dystansowego wyścigu świata, czyli Le Mans 24 oraz je-
dynego wyścigu Formuły 1 odbywającego się po ulicach 
malutkiego księstwa Monaco.

 Tych kilka przykładów doskonale świadczy o tym, że 
francuska motoryzacja, jej potencjał i ambicje wykracza-
ją daleko poza horyzont. Nie da się jej zaszufladkować.

Na koniec ciekawostka. Wiecie, że Bugatti i Alpine to 
również francuski koncept samochodowy? Dwie legen-
darne marki, które swoją ekskluzywnością biły na gło-
wę pozostałych producentów samochodów. 

Łowcy Blasku
Studio Detailingu & Car Spa
ul. Kilińskiego 207, 93-106 Łódź
tel. +48 504 810 216
biuro@lowcyblasku.pl

Francuska motoryzacja w pigułce



www.zabytkowymautemdoslubu.pl
facebook.com/ZabytkowymAutemDoSlubu
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