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Jak rozwinąć skrzydła
Rodzinne przedsiębiorstwo GLASS ze Zgierza to już weterani 
występowania o dotacje. Dzięki nim mały zakład szklarski z lat 
80. wyrósł na prężny zakład produkcyjny naszpikowany nowo-
czesnym sprzętem, obsługiwany przez wykwalifikowaną kadrę. 
Obecnie olbrzymim powodzeniem cieszą się elementy wyposa-
żenia wnętrz, jak stoły, drzwi, lustra i półki. Trafiają do znanych 
restauracji czy siedzib banków oraz prywatnych domów. Właści-
ciele firmy, Państwo Matysiakowie, przyznają, że unijne środki 
są jednym z filarów jej ciągłego wzrostu. „Dzięki dotacjom unij-
nym dopiero mogliśmy powiedzieć o rozwoju firmy” – twierdzą. 
Teraz pozyskują dotacje jedna za drugą, nie pozwalają sobie na 
chwilę przestoju, bo… konkurencja nie śpi.

Ostatnie dofinansowanie, które spółka już wykorzystała, to pra-
wie 2 mln zł na zakup pieca hartowniczego, przyznane w ramach 
poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP RPO WŁ. Dzięki tym fundu-
szom możliwe jest wdrożenie wyników prac B+R (badawczo-rozwo-
jowych) w postaci innowacyjnej technologii produkcji szkła harto-
wanego oraz laminowanego, a to oznacza olbrzymie zyski i nowe 
rynki zbytu. Aktualnie przedsiębiorstwo inwestuje unijne środki 
z programu regionalnego w badania nad opracowaniem innowa-
cyjnej technologii laminowania autoklawowego szkła płaskiego 
i giętego. Technologia ta zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo, 
chroniąc pęknięte szkło przed rozpadem na drobne fragmenty.

Wyzwaniom trzeba stawić czoła
Wiedzą o tym założyciele bełchatowskiego YAVO, czyli jedynego 
w Polsce producenta szwów chirurgicznych. Firma śmiało ko-
rzysta z funduszy europejskich. W ciągu kilku lat za pieniądze 
z Unii szkoliła swoich pracowników, zautomatyzowała proces 
produkcji, a także promowała produkty na zagranicznych ryn-
kach. Dyrektor, Magdalena Gortat przyznaje: „W Polsce chcąc 
dogonić zachodnioeuropejskich konkurentów musimy wykonać 
zdwojoną pracę, nadrobić stracone lata. Do realizacji tego celu 

potrzebne są zarówno zapał, doświadczona i oddana kadra, jak 
i środki finansowe. Samo przygotowanie wniosku o dofinanso-
wanie nie jest tak trudne, jak się niektórym wydaje”

Rynek medyczny jest rynkiem wymagającym szczególnej 
ostrożności i odpowiedzialności za wytworzone produkty, ale 
dotacje zapewniają firmie stały rozwój. Spółka YAVO mogła prze-
kuć wyniki własnych prac badawczych w gotowe do sprzedaży 
produkty korzystając z dofinansowania w ramach poddziałania 
II.3.1. Zautomatyzowanie procesu produkcyjnego pozwala spółce 
na precyzyjne cięcie nici chirurgicznych oraz termiczne zespala-
nie ich końcówek i łączenie z igłą. Wszystko pod 100% kontrolą 
jakości, a to na rynku medycznym podstawa przetrwania firmy. To 
nowatorskie rozwiązanie już docenili klienci.

Zainspirowany?
Firmy wykorzystują unijne środki z regionalnego programu wo-
jewództwa łódzkiego na różne sposoby. Od tworzenia nowych 
patentów wraz naukowcami, przez zakup linii produkcyjnej i apa-
ratury, po wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne. 
Główny warunek: innowacyjność działalności. Eksperci z Cen-
trum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi chętnie przybliżą warunki 
udziału w poszczególnych konkursach .

W COP właśnie trwa kolejny konkurs w ramach poddziałania 
II.3.1 Innowacje w MŚP, na złożenie wniosku jest sporo czasu 
– do 6 września br. Szczegóły znajdziesz na stronie: cop.lodzkie.pl

Dla chcącego
nic trudnego!
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Miliony nie spadają z nieba, to fakt, ale już uzyskanie dotacji, nawet kilkumilionowych, 
jest w pełni możliwe. Jeśli prowadzisz firmę, masz pomysł na innowacyjny projekt, ale bra-
kuje Ci środków – sprawdź, jak poradzić sobie z tym problemem. Przedstawiamy twarde 
dowody, że to możliwe i nie takie trudne.
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O ludziach i dla ludzi – każdego dnia, w każdym momencie pamięta-
my dla kogo robimy magazyn LIFE IN. Łódzkie. Zapytani o to – bez 
względu na porę dnia i nocy – odpowiemy: to pismo o takich i dla 
takich, co wkraczają w nasze życie i zostają w nim, którym udało się 
osiągnąć w życiu sukces i dla których nie ma rzeczy niemożliwych, 
nietuzinkowych i nie byle jakich. Tak, bohaterowie z naszych stron 
potrafią być przykładem i inspiracją do działania. Mogą zarażać en-
tuzjazmem i chęciami. Naprawdę mogą!

Weźmy choćby Marię Gładkowską, główną bohaterkę tego wy-
dania. – Człowiek człowiekowi ma zawsze coś do zaproponowania 
– mówi Pani Maria, którą można oglądać na deskach Teatru Nowe-
go w Łodzi. Ileż prawdy i życiowego doświadczenia w tych słowach, 
bo przecież każdy może nas czegoś nauczyć, może nam coś dać 
albo wziąć coś od nas. Przez kontakt z drugim człowiekiem, każdy 
z nas staje się bogatszy wewnętrznie, bardziej wrażliwy. Spróbujmy 
chcieć czasami tego doświadczyć, a przekonamy się, ile w tym racji.

Warto też czasami omijać złe słowa złych ludzi i cały czas podą-
żać za swoimi marzeniami. Szczególnie gdy ciężko na to pracujemy, 
a zazdrość, czasami zwykła złośliwość innych, próbuje nam w tym 
przeszkodzić. – Robię swoje, bez oglądania się na innych – mówi 
prof. Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Po-
lki. I robi! Naukowiec, menedżer, lekarz – każdą z tych ról profesor 
traktuje wyjątkowo, każdej poświęca kawał życia, a do złych słów 
złych ludzi ma dystans, gdy żartuje i mówi, że ma najwięcej wrogów 
w Polsce w przeliczeniu na profesora belwederskiego.

Inspirujące mogą też być słowa Michała Bieleckiego, właściciela 
firmy wizjaMED, działającej na rynku usług medycznych. – Jeżeli 
staramy się coś zrobić tylko po to, by zarobić, to uważam, że to za-
wsze będzie skazane na porażkę, ale jeżeli robimy wszystko z myślą 
o kliencie, mamy szansę, na powodzenie w biznesie – tłumaczy Pan 
Michał coś, co zdawałoby się oczywistością. Dlaczego nie jest, a może 
dla kogo nie jest? Z pewnością dla tych, którzy drugiego człowieka 
traktują jako etap w drodze do celu, a nie jako cel sam w sobie. Aż tak 
oczywiste, że łatwo to przegapić w zakamarkach pamięci…

Wśród wszystkich bohaterów tego wydania LIFE IN. Łódzkie 
warto też zwrócić uwagę na Olę Bednarek, 22-letnią łodziankę, pły-
waczkę i zwyciężczynię plebiscytu World Open Water Swimming 
Association w kategorii Kobieta Roku. – Gdy pojawia się negatywna 
myśl typu „nie dam rady, jestem zmęczona”, a pojawia się często, to 
od razu powtarzam „dam radę” – mówi Ola. To dla niej taki rodzaj 
automotywacji, która przecież przydałaby się każdemu. Jej pomaga, 
gdy na środku oceanu dopada ją zwątpienie. To dobra nauka dla każ-
dego, kto pokonuje swój ocean.

Na koniec jeszcze jedna refleksja – Czytelnicy LIFE IN. Łódzkie są 
bardzo podobni, a nawet tacy sami, jak nasi bohaterowie. Mądrzy, 
piękni, uzdolnieni. Pytacie, dlaczego nie ma ich na naszych łamach? 
Będą! Wszystkich nie daliśmy rady jeszcze zaprosić.

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna



56

MICHAŁ BIELECKI
Człowiek z wizją 26

ANETA GROCHOWINA
Zdrowy uśmiech to takie proste56

NIE TYLKO WAKACYJNA CALIFORNIA
Mateusz Kałuża i Radosław Niemczyk 40

KAMIL JABCZYŃSKI
Gangster, Mafiosso, Gringo74

DANUTA ZARZYCKA
W zespole siła 34

DLACZEGO ŁZY WYSYCHAJĄ?
Magdalena Trębińska 
i Karolina Dulczewska-Cichecka

60

KRZYSZTOF JAROSZEWICZ
Trzeba być odważnym   42

JOANNA WOCHTMAN
Magia miejsca i pięknych przedmiotów76

SIERADZ
Open Hair Festival 12

ŁSSE
Święto branży AGD w Łodzi 30 MAŁGORZATA BOCIAN

 Jak poczuć własne ciało62

KAROLINA NOŻEWSKA
Idziesz na zakupy, weź woreczki 48

MONOPOLIS
Wyjątkowe miejsce na wyjątkowych akwarelach 46 TOMASZ GRALA

Każda budowa uczy czegoś nowego80

PIOTR STAWICKI
Chodzi o to, żeby auto było czyste82

MARCIN PABIJANEK
Inwestycje w nieruchomości dla każdego78

MARIA GŁADKOWSKA
Człowiek człowiekowi ma zawsze 

coś do zaproponowania
14

NOWE MIEJSCE
Lato w Ogrodach Geyera50

ELŻBIETA SPYCHAŁA
Trzeba być skutecznym 36

PIOTR KUSIAK 
Czasami warto zaszaleć70

MACIEJ BANACH
Nie oglądam się na innych, robię swoje 22

ANDRZEJ POLIŃSKI 
Pracując na wysokościach54

CO:SPOT
Jak znaleźć idealne biuro 38

ANDRZEJ PELC-GONERA
 Jak Sushi Kushi łodzian kusi72

Wydawca
RSMEDIA 

Robert Sakowski

Redakcja
509 499 400

90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3

redakcja@lifein.pl

www.lifein.pl

Redaktor naczelna
Beata Sakowska

Współpracują z nami
Joanna Blewąska-Kołodziejczyk

Krzysztof Karbowiak

Monika Kern

Joanna Królikowska 

Anna Kulik

Magda Maciejczyk

Kamil Maćkowiak

Katarzyna Malinowska

Małgorzata Wojdal

Foto

Agnieska Cytacka

Paweł Keler

Paweł Łacheta

Grafika i skład
KosMedia Jarosław Kosmatka

Patronaty
509 499 400
patronaty@lifein.pl

Reklama
reklama@lifein.pl
Damian Karwowski, 727 925 865

22

26

36

76

Zajrzeliśmy na budowę Monopolis. Za kilka miesięcy kompleks 
podziwiać będą mogli wszyscy łodzianie. Choć to wciąż 
jeszcze budowa, to całość wygląda naprawdę imponująco.

Na budowie każdego dnia pracuje od 250 do 300 osób – 
robotników, pracowników biura projektowego Budi-
meksu i przedstawicieli Virako – mówi Krzysztof Wit-
kowski, prezes Virako. – To właśnie dzięki ich pracy, 
przez kilkanaście miesięcy udało się zrobić ogromne 
postępy. Jeszcze trochę i  będziemy mogli udostępnić 

to miejsce wszystkim łodzianom. Monopolis to  nie-
powtarzalny projekt realizowany w  centrum Łodzi, 
łączący w sobie funkcję biurową, usługową oraz kul-
turalną wraz z szeroką ofertą gastronomiczną. To wy-
jątkowa koncepcja oparta na połączeniu architektury 
historycznej z architekturą współczesną, połączeniu 
sfery biznesowej z kulturalną. Kompleks będzie peł-
nił szereg funkcji miastotwórczych, oferując wiele 
różnych usług i zapraszając mieszkańców na rozma-
ite wydarzenia kulturalne.

Na budowie Monopolis
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Róże w Łasku

Baśniowy Pasaż Róży pełen najmłodszych

Letnia plaża w Manufakturze już czeka Autobiografia legendy 
polskiego rapu

Piknik u Grohmana w każdą niedzielę

Letnia Akademia Jazzu 

Fotofestiwal 

596. Urodziny Łodzi!

Podczas święta królowej kwiatów, czyli 7. 
Festiwalu Róż w Łasku, z pewnością każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Pierwszy dzień 
festiwalu (6 lipca), tradycyjnie upłynie 
pod znakiem prelekcji i pokazów w Ła-
skim Domu Kultury, którym towarzyszyć 
będzie wystawa ponad setki odmian róż. 
Drugiego dnia (7 lipca) plac 11 Listopada 
wypełnią stoiska producentów róż, ręko-
dzieła i pysznej gastronomii. Będzie też 
parada bryczek oraz koncerty jazzowe. 
Patronat nad imprezą objęła znana ak-
torka Grażyna Błęcka-Kolska.

W każdą wakacyjną niedzielę, baśnio-
we podwórku przy ul. Piotrkowskiej 3, 
czekać będzie na dzieci. W samo połu-
dnie najmłodsi mieszkańcy Łodzi prze-
niosą się do magicznego świata teatru. 
Co niedzielę czeka inne przedstawienie. 
Będą też spotkania z baśniowymi po-
staciami, liczne zabawy i konkursy. 

Plaża na stałe wpisała się w letni kra-
jobraz Manufaktury – trudno sobie wy-
obrazić skąpany w słońcu, wakacyjny 
rynek bez placu z usypanym piaskiem. 
Na lubiących relaks i słodkie lenistwo 
czekają leżaki – klasyczne i dwuoso-
bowe. Są też atrakcje dla aktywnych, 
jak choćby boisko do siatkówki. Naj-
młodsi, oprócz budowania zamków 
i lepienia babek, mogą skorzystać 

z małego placu zabaw. Przez cały 
sezon plaża będzie też miejscem wy-
jątkowych wydarzeń: po raz kolejny 
Manufaktura będzie gościć czołowych 
polskich siatkarzy plażowych podczas 
turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Pol-
ski „Plaża Open”. Nie zabraknie też Fe-
stiwalu Ognia, a także spotkania z rug-
by, plażową piłką nożną i ręczną oraz 
zawodów w skimboardingu. 

Został ikoną polskiego rapu, a rymo-
wane opowieści do zapętlonych bitów 
uczynił sposobem na życie. Od począt-
ku lat dziewięćdziesiątych minionego 
stulecia konsekwentnie utrzymuje, że 
nie wyobraża sobie, by mógł robić coś 
innego. O.S.T.R., czyli Adam Ostrowski 
– „Rocznik osiemdziesiąty, bez Insta, 
Facebooka, smartfona” nadal „robi to 
z serca”. Liczba zagranych koncertów 
i sprzedanych płyt są tego niezbitym 
dowodem. Ale Ostry doskonale umie 
bawić się słowem nie tylko przed mi-
krofonem. Jego autobiografia „Brzydki, 
zły i szczery” zaczyna się w mieszkaniu 
na trzecim piętrze bałuckiego wieżow-
ca, w którym powstały pierwsze hip-
-hopowe kawałki.
To napisana przejrzystym językiem 
opowieść o bohaterach z dzieciństwa, 
przyjaźniach, rodzinie, dniach spędza-
nych na boisku do kosza, kłopotach 
w szkole, muzycznych idolach i długich 
rozmowach o życiu.
Jednak przede wszystkim to historia 
wielkiego idealisty, niezwykle zdeter-
minowanego i wytrwałego człowieka, 
który miał cel i konsekwentnie dążył do 
jego realizacji.
Rapera, dla którego muzyka i trwają-
ce okrągły rok trasy koncertowe były 
całym światem. Aż do dramatyczne-
go koncertu w Bielsku-Białej, kiedy ten 
świat się nagle i niespodziewanie za-
trzymał. Na szczęście zaczęło się „Życie 
po śmierci”.

Jak co roku, w każdą niedzielę lipca 
zapraszamy do Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej na pikniki rodzin-
ne u Grohmana. Czeka na Was strefa 
muzyki i zabawy. 7 lipca zagrają Tur-
nioki – zespół folkowo-rockowy, który 
nieprzerwanie koncertuje od 2000 roku. 
14 lipca wystąpi Karolina Skrzyńska z ze-
społem, a 21 Krzysztof Raczyński Quar-
tet. W ostatnią niedzielę, 28 lipca Olga 
Maroszek Ensemble. Początki o godz. 15. 

W drugim tygodniu lipca rusza kolejna 
edycja Letniej Akademii Jazzu! Przez 
całe wakacje na festiwalowej scenie 
w klubie Wytwórnia prezentować się 
będą najbardziej wartościowe zjawi-
ska międzynarodowej sceny jazzowej, 
ekscytujące kolaboracje muzyczne, 
obiecujący debiutanci oraz prawdzi-
we legendy jazzu! Od 11 lipca do 29 
sierpnia łódzka publiczność będzie 
mogła spędzić czwartkowe wieczory 
słuchając i doświadczając koncertów 

w wykonaniu najwybitniejszych przed-
stawicieli gatunku. Nieodłącznym ele-
mentem tej edycji festiwalu będą kre-
atywne warsztaty jazzowe INTL Jazz 
Platform (22-25 lipca), podczas których 
już po raz siódmy w Wytwórni spotka-
ją się młodzi muzycy z różnych krajów 
Europy, aby pod okiem wybitnych eu-
ropejskich jazzmanów w ciągu czte-
rech dni uczyć się od siebie, wymieniać 
zdobytymi doświadczeniami, tworzyć 
i wykonywać muzykę.

Urodziny Łodzi zapowiadają się niezwy-
kle imponująco. To trzy dni (26-29 lipca) 
wypełnione koncertami na dwóch 
scenach. Świętować będziemy z naj-
większymi gwiazdami polskiej sceny 
hip-hopowej. 26 lipca wystąpią O.S.T.R. 
i PRO8L3M, a dzień później scenę na 
placu Wolności przejmą Sokół i Smola-
sty. 28 lipca, tym razem na scenie w Ma-
nufakturze wystąpią: Nocny Kochanek 
i Andrzej Piaseczny, a ofertę uzupełni DJ 
Groomi. Wstęp na koncerty jest wolny. 

„Supernatural/Nadprzy-
rodzone” – pod takim 
hasłem odbywa się 
wydarzenie, które nale-
ży do najważniejszych 
europejskich przedsię-
wzięć poświęconych 
fotografii.
W Łodzi od lat goszczą 
na nim najznakomitsze 
postaci sztuki fotografii, 
podobnie jest i w tym 
roku. Fotofestiwal 2019 
w Łodzi został zaplano-
wany na prawie trzy ty-
godnie i potrwa do 30 czerwca. Centrum 
festiwalowym pozostaje Art_Inkubator 
przy ul. Tymienieckiego 3, ale liczne wy-
darzenia odbywają się w różnych punk-
tach miasta. Widzowie zobaczą ponad 
trzydzieści międzynarodowych wystaw 
– na program główny składa się osiem 
wystaw indywidualnych i jedna wysta-
wa grupowa, podejmujące trzy zakresy 
tematyczne. Pierwszy dotyczy wspólnot 

duchowych, rytuałów oraz zakorzenie-
niu duchowości w kulturze; drugi porusza 
temat postępu nauki w odnalezieniu od-
powiedzi na metafizyczne pytania oraz 
racjonalnego podejścia sfery współ-
czesnych duchowych poszukiwań; trzeci 
zaś przedstawia próby zarejestrowania 
niewidzialnego, kontaktu z duchami po-
przez tworzenie obrazu, a także roli arty-
sty jako medium lub alchemika. 

Fotofestiwal 2019, Nicola Lo Calzo, Mitologia oporu

Gortat Team 
vs Wojsko Polskie
Na ósmy w historii mecz koszykówki 
Gortat Team vs Wojsko Polskie zapra-
szamy w sobotę, 13 lipca o godz. 18 do 
łódzkiej Atlas Areny. Marcin Gortat znów 
na koszykarskim parkiecie, spróbuje 
poprowadzić swoją drużynę do zwy-
cięstwa! Jak co roku w drużynie nie za-
braknie wielkich gwiazd. Cały dochód 
ze sprzedaży biletów przeznaczony zo-
stanie na cele statutowe Fundacji Marci-
na Gortata MG13 „Mierz Wysoko”.
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Termy Uniejów pełne nowych atrakcji już czekają na gości 

Nowe baseny, zjeżdżalnie, plaża, więcej 
leżaków – Termy Uniejów po rozbudo-
wie oferują jeszcze więcej atrakcji. Do 
dyspozycji gości jest teraz dużo większa 
powierzchnia basenów zewnętrznych, 
w tym nowy, całoroczny basen rekre-
acyjny, wypełniony wodą solankową, 

wyposażony w leżanki i ławeczki ruro-
we z masażem powietrznym, masażem 
karku. Są też stanowiska do masażu 
ściennego z zasysaniem powietrza, 
gejzery, kaskada wodna oraz armatki. 
Łączna powierzchnia lustra wody no-
wej niecki wynosi prawie 800 metrów 

kwadratowych Więcej atrakcji czeka 
przede wszystkim na dzieci.
W miejscu dotychczasowego brodzi-
ka z małą zjeżdżalnią powstał zamek 
wodny z kilkoma mniejszymi zjeżdżal-
niami i siatka wspinaczkowa z pływa-
jącymi atrakcjami.

Na spacer z PoznańskimRunmagedon nareszcie w Łodzi

Co się tu działo, gdy nie było Manufak-
tury? Kto ponad sto lat temu urzędował 
w budynku, w którym teraz mieści się 
Starbucks? Co kiedyś znajdowało się na 
dachu dzisiejszego hotelu Vienna House 
Andel`s? Odpowiedzi na te pytania znaj-
dziemy podczas spacerów architekto-
nicznych śladami Izraela Poznańskiego, 
na które w każdą niedzielę zaprasza 
Muzeum Fabryki. Zbiórka uczestników 
w okolicy wejścia do Cinema City. Udział 
jest bezpłatny. Przewodnicy zdradzają 
też sekrety rodziny Poznańskich i obala-
ją mity, które przez lata narastały wokół 
fabrykanckiego rodu. Wycieczki są tym 
bardziej ciekawe, że pozwalają wczuć 
się w dziewiętnastowieczną atmosferę 
Łodzi – przewodnicy występują w ko-
stiumach, wcielając się w role Izraela Po-
znańskiego i jego żony Leonii.

To już pewne już niedługo odbędzie się 
długo oczekiwany Runmageddon Łódź. 
Po ponad rocznej przerwie organizator 
cyklu ekstremalnych biegów z przeszko-
dami wraca do województwa łódzkie-
go i zachęca śmiałków szukających 
sportowych wrażeń do startu. 17 sierp-
nia mieszkańcy województwa łódzkie-
go oraz chętni z całej Polski będą mogli 
wziąć udział w jednodniowym, ekstre-
malnym biegu z przeszkodami. Osoby, 
które zdecydują się na start będą mo-
gły sprawdzić się w pięciu formułach: 
trzech dla dorosłych  oraz po jednej 
dla nastolatków i dzieci. Pełnoletni oraz 
ci, którzy ukończyli 16 lat (za osobistą 
zgodą rodziców) będą mogli zmierzyć 
się z trzykilometrową formułą Intro z 15 
przeszkodami oraz  Rekrut (6 kilome-
trów i 30 przeszkód) dzienną lub nocną. 
Nastolatkowie między 12-15 rokiem życia 
spróbują swoich sił w Runmageddonie 
Junior, gdzie czekać ich będzie dwuki-
lometrowa trasa z 15 przeszkodami, zaś 
dzieci w wieku 4-11 lat przeżyją nieco-
dzienną przygodę pokonując jedno-
kilometrową formułę Kids najeżoną 10 
przeszkodami.

Transatlantyk 2019 Wakacje w Paczce

Festiwal już po raz czwarty odbędzie 
się w Łodzi. Pomiędzy 12 a 19 lipca, za-
prezentowane zostaną polskie premiery 
z najważniejszych światowych festiwali. 
Retrospektywy wybitnych reżyserów, 
debaty i spotkania z twórcami z całego 
świata – to tylko część wydarzeń, które 
odbędą się podczas 9. edycji Festiwalu. 
Jak co roku nie zabraknie rówież: Kon-
kursu Nowe Kino, w którym przyznawa-
na jest nagroda Transatlantyk Distribution 
Award, Konkursu Polskich Filmów Krót-
kometrażowych i Międzynarodowego 
Konkursu Kompozytorskiego Transatlan-
tyk Instant Composition Contest™, na któ-
ry wstęp –  jak zawsze – będzie wolny.
„Lądowanie na Księżycu i inne zawie-
szone sny” to hasło 9. edycji Festiwalu 
Transatlantyk. 

Kolory Polski 

Alibi – targi dla kobiet

Hasło tegorocznego, jubileuszowego 
20. Festiwalu Kolory Polski to „Muzyka, 
historia, miejsca”. Program obejmuje 20 
koncertów w 20 różnych miejscowo-
ściach. Na tegorocznej trasie festiwa-
lu znalazły się między innymi: zamek 
Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, 
archikolegiata w Tumie, scena plenero-
wa na Wzgórzu Zamkowym w Siera-
dzu, XVI-wieczny kościół św. Stanisła-
wa Biskupa w Boguszycach. W wielu 
miejscowościach koncertom będą to-
warzyszyć dodatkowe atrakcje. 

W tym roku już po raz drugi zaprasza-
my na ogólnopolskie targi dla kobiet ALI-
BI, które  odbędzie się 17 listopada 2019 
w łódzkim ART_INKUBATORZE, pięknie 
wyremontowanej, pofabrycznej prze-
strzeni mieszczącej się przy ul. Tymieniec-
kiego 3. Wydarzenie skierowane jest do 
nowoczesnych, wymagających kobiet, 
które poszukują oryginalnych produk-
tów i wysokiej jakości usług. Wystawcy 
zaprezentują swoją ofertę w czterech 
strefach tematycznych: MODA I URODA 
(odzież, akcesoria, naturalne kosmetyki, 
bielizna, autorska biżuteria, oferta salo-
nów kosmetycznych i spa); LIFESTYLE/
HOBBY/PASJE (akcesoria sportowe, ofer-
ty klubów sportowych, szkół jogi i pila-
tesu, oferta dietetyków, produkty i usługi 
będące w kręgu zainteresowań kobiet); 

HOME&DESIGN (artykuły wyposażenia 
wnętrz, ręcznie robione meble i dodatki 
do domu); ROZWÓJ OSOBISTY (książki, 
szkolenia, coaching) .
Nie zabraknie prelekcji warsztatów 
z zakresu rozwoju osobistego czy nieza-
leżności finansowej. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęła Prezydenta 
Miasta Łodzi. Chcesz zaprezentować 

swoje produkty czy usługi, skierowane 
do kobiet? Chcesz wziąć udział w cie-
kawym wydarzeniu? Napisz do nas i daj 
się poznać!
d.olaszek@targialibi.pl
k.olasik@targialibi.pl 
www.targialibi.pl
facebook.com/targialibi
instagram.com/targi_alibi

1 7 / 1 1 / 20 1 9
ART_ INKUBATOR

www.targialibi.pl

Wakacyjne warsztaty dla każdego! Ta-
niec, śpiew, aktorstwo w Centrum Arty-
stycznym Paczka. Nauka w najlepszej, 
możliwej formie czyli przez zabawę. 
Chcesz nauczyć się szpagatu, mostka, czy 
elementów technicznych jazzu? Bardzo 

proszę. Bardziej czujesz taniec współcze-
sny? Służymy pomocą. Chcesz poczuć 
klimat musicalu i spróbować takiego 
warsztatu? Możemy to zapewnić. Weź-
miesz udział, czy wyślesz swoje dzieci? 
Zapraszamy, startujemy 1 lipca!
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Pierwsza edycja Sieradz Open Hair Festival zorga-
nizowana została w  2009  roku w  setną rocznicę na-
rodzin „chłopczycy” – fryzury, która  w  1909  roku 
zapoczątkowała niezwykły rozgłos i  rozwój kariery 
Antoine’a Cierplikowskiego. Festiwal opiera się na 
niezwykle nowatorskim i niecodziennym pomyśle 
–  zarówno amatorskim jak i profesjonalnym, kre-
atywnym fryzjerstwie, połączonym ze sztuką, modą, 
muzyką. Na festiwal składają się odbywające się 
w wielu punktach miasta – parady, spektakle, instala-
cje, wystawy, koncerty, warsztaty dla dzieci, etc.

Wszystkie wydarzenia są ogólnodostępne i niebile-
towane. Sieradzki festiwal nierozerwalnie związany 
jest z postacią Antoine’a Cierplikowskiego, genialne-
go fryzjera, artysty, wizjonera pochodzącego z Siera-
dza, który przede wszystkim był jednym z pierwszych 
stylistów, którzy kreowali fryzury słynnych aktorek, 
piosenkarek i gwiazd swoich czasów.

Muzyczne szaleństwo
Największą muzyczną gwiazdą Sieradz Open Hair Fe-
stival 2019 będzie świętujący 35-lecie debiutanckie-
go albumu „Forever Young” niemiecki zespół Alpha-
ville, bez którego przebojów trudno o dobra imprezę 
w klimacie lat 80. XX wieku. Alphaville na scenie 
głównej (plac Wojewódzki) pojawi się wieczorem, 
w sobotę 20  lipca. Wcześniej publiczność posłucha 

fryzjerstwo,
moda,

muzyka

Alpahaville, Smolik/Kev Fox feat. Bokka & John Porter, Baranovski, spora 
garść offowej muzyki, Gosia Baczyńska w nocnym pokazie swoich kolekcji, 

spotkanie z Allanem i Wiesławą Starskimi, Zuhra Sullieva i Adam Szulc 
w wyjątkowych pokazach fryzjerskich i oczywiście Antoni Cierplikowski, 

którego duch od początku patronuje Sieradz Open Hair Festival.

Sieradz Open Hair Festival to wydarzenie, które ulega przemia-
nom, zmienia się razem z mieszkańcami Sieradza. Intryguje i do-
tyka różnych sfer naszego życia. Dedykowany jest wyjątkowej 
osobie, sieradzaninowi Antoniemu Cierplikowskiemu. Chcemy, 
żeby to było wydarzenie, które będzie podkreślało dorobek ar-
tystyczny naszego regionu, żeby pokazywało trendy i kierunki 
światowej mody, fryzjerstwa. Chcemy, żeby także i w tym roku 
Sieradz Open Hair Festival przykuł uwagę mieszkańców miasta, 
regionu, Polski i Europy.

Paweł Osiewała, prezydent Sieradza

polsko-brytyjskiego projektu Smolik & Kev Fox i ich 
gości, którymi będą John Porter & Bokka. Jednak mu-
zyczna uczta zacznie się już dzień wcześniej, 19 lipca 
na scenie PlażOFFej, ulokowanej nad rzeką Wartą za-
gra Baranovski i Kwiat Jabłoni.

Muzyka na SOHF to także Muzyczny Rynek, a tu za-
prezentują się w sobotę 20 lipca Warta Folk Band i He-
laine Vis, a w niedzielę 21 lipca zagra Hańba i Singin’ 
Birds. Muzyczne będzie też zakończenie festiwalu, na 
scenie głównej na Rynku zaprezentuje się Jazz band 
Młynarski & Masecki.

Pokazy mistrzów fryzjerstwa
Na Sieradz Open Hair Festival nie może oczywiście 
zabraknąć fryzjerów. Po raz kolejny przyjedzie za-
kochany w Cierplikowskim, Sieradzu i samym festi-
walu Adam Szulc, barber z Poznania. W sobotę 20 
lipca w Teatrze Miejskim zaplanowane jest Szkolenie 
Pokazowe by Adam Szulc Barber Team. W niedzielę 
21 lipca na ul. Rycerskiej stylizacje dla mieszkańców 
i Zuhra Sullieva mieszkająca w Dubaju Rosjanka, to-
powa stylistyka w wyjątkowym pokazie. Mający nie-
oczekiwane zakończenie pokaz fryzjerski Most zapre-
zentuje Adam Szulc Barber Team.

Modowa uczta
Modową gwiazdą SOHF będzie w tym roku Gosia Ba-
czyńska, której kolekcje będziemy mogli podziwiać 
w nocnym pokazie na ul. Rycerskiej w sobotę 20 lipca. 
Wcześniej w tym miejscu mieszkańcy Sieradza i go-
ście festiwalu będą mogli wziąć udział w warsztacie 
„Folk na wybiegu – jak łączyć słowiańskie inspiracje 
z nowoczesnym designem” z projektantką Anastasiyą 
Vasylyk. Będzie też przygotowany przez nią pokaz 
mody. Swoje kolekcje zaprezentują również młodzi 
polscy projektanci – Angelika Józefczyk, Zuzanna 
Czaja, Karolina Bochnia, a Katarzyna Konieczka, któ-
rej „stroje” nosiła m.in. Lady Gaga czy Jennifer Lopez 
zdradzi, co wspólnego z modą mają archaiczne urzą-
dzenia medyczne.

Spotkania z ciekawymi ludźmi
SOHF 2019 to także spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Sobotnimi gośćmi strefy MeetMe będą: Gosia Baczyń-
ska, Zuzanna Markiewicz (kostiumograf, opowie 
o retroinspiracjach w modzie współczesnej), a także 
Franciszek Głów – żywa legenda poznańskiego fry-
zjerstwa, z którym o rzemiośle i artyzmie zawodu 
fryzjera porozmawia Adam Szulc.

Natomiast w niedzielę 21 lipca uczestnicy festiwalu 
będą mogli spotkać się z Wiesławą i Allanem Starski-
mi. Tuż po spotkaniu na Rynku w foyer Teatru Miej-
skiego rozpocznie się finisaż wystawy „Tło na pierw-
szym planie”, której otwarcie nastąpiło już 7 czerwca. 
Tego samego dnia zagoszczą... Antoni Cierplikowski 
i Max Factor. Będą bohaterami spotkania „Z małych 
miast do wielkiej kariery”. l

Prowadzącymi poszczególne festiwalowe wydarzenia będą 
m.in. Paulina Sykut, Conrado Moreno.
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Człowiek człowiekowi 
ma zawsze coś 

do zaproponowania

Aktorstwo dało mi możliwość przełamania własnych 
słabości. Jest we mnie chęć i potrzeba poznawania 
drugiego człowieka i zgłębiania jego natury, ale jest 
we mnie też lęk przed światem. Lęk, strach, wstyd, 

zażenowanie – to się ogólnie określa jako nieśmiałość. 
Pracując, robiąc to, co robię, zmieniam się – Maria 

Gładkowska, aktorka występująca na scenie Teatru 
Nowego w Łodzi, w szczerej rozmowie z LIFE IN. Łódzkie.
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LIFE IN. Łódzkie: Spotykamy się w przededniu Dnia 
Matki, pamięta Pani, jak spędzała ten dzień rok temu 
i czy są plany na ten rok?
Maria Gładkowska: Mam trójkę wspaniałych dzieci, któ-
re każdego roku pamiętają o tym miłym święcie. Jak tylko 
pozwalają na to obowiązki zawodowe, spotykamy się na 
kawę, choć rzadko w komplecie, bo jeden z synów miesz-
ka za granicą. W tym roku będzie podobnie, napijemy się 
kawy, porozmawiamy, tylko dzień później, bo 26 maja pra-
cuję w teatrze do późna.

Jaką jest Pani mamą?
Należałoby o to zapytać moje dzieci, bo mnie trudno to 
oceniać. Mogę jedynie powiedzieć, jaką ja miałam mamę. 
Myślę, że powieliłam jej wzorce. Była nadopiekuńcza, nad-
troskliwa, nadkochająca i niezwykle czuła. Kochała moje-
go brata i mnie w wyjątkowy sposób, byliśmy dla niej ca-
łym światem. Nasze dzieciństwo nie obfitowało w luksusy 
i komfortowe życie, ale za to doświadczyliśmy wspaniałej 
rodzicielskiej miłości zarówno ze strony mamy, jak i taty. 
I myślę, że siłą rzeczy ten wzorzec chciałam przenieść na 
swoje dzieci. Moje życie osobiste może nie ułożyło się, tak 
jakbym chciała – były w nim zawirowania, błędy, ale wła-
śnie dlatego chciałam w dwójnasób wynagrodzić swoim 
dzieciom wszystkie mankamenty i niedogodności. Na pew-
no byłam nadopiekuńcza w okresie ich dorastania, chcia-
łam ustrzec je przed niebezpieczeństwami młodzieńczego 

wieku. Nie pozwalałam na przykład zbyt późno wracać do 
domu. Moje dzieci bardzo walczyły o tę wolność i swobo-
dę, które rzecz jasna z czasem dostawali. Nie narzucałam 
im też wyboru szkoły, czy życiowej drogi, rozmawialiśmy 
o tym dużo, ale to oni podejmowali decyzje. Oczywiście po-
pełniali też swoje błędy, ale kto ich nie popełnia… Przecież 
nadal najlepiej uczymy się na własnych błędach.

Jakie wartości przekazali Pani rodzice, które pielęgnuje 
Pani w swoim życiu?
Całą swoją postawą, postępowaniem, działaniem w życiu 
i różnych sytuacjach dawali mi przykład, byli dla mnie wzor-
cem i największym autorytetem. W naszym rodzinnym domu 
bardzo dużo się czytało, dlatego książki zawsze były i są bar-
dzo ważne w moim życiu. Gdy przez moment mieszkałam za 
granicą, a moje dzieci chodziły tam do szkoły, obowiązkowe 
było w naszym domu czytanie polskich książek. To było dla 
mnie bardzo ważne, choć dzieci czasami się buntowały.

Dziś lubią czytać?
Tak, bardzo dużo czytają.

Gdzie konkretnie mieszkała Pani za granicą?
W Stanach Zjednoczonych, gdzie zaprowadziły nas obowiąz-
ki zawodowe małżonka. Też chciałam się tam zrealizować 
aktorsko, ale nie wyszło, inne realia zawodowe, małe dzieci, 
które zawsze były ważniejsze niż wszystko inne.

Wszystko dzieje się w życiu z jakiegoś powodu…
Tak, wiele zdarzyło się w moim życiu zarówno dobrego, jak 
i złego. Popełniłam masę błędów, ale widać tak miało być.

Jest Pani niezwykle wrażliwą osobą, tę wrażliwość 
ukształtował dom rodzinny, czy to nie przeszkadza 
trochę w wykonywaniu zawodu aktora?
Powiedziałabym, że jestem nawet nadwrażliwa, ale więk-
szość aktorów ma taką cechę. Mam to już w genach, we 
krwi i nic na to nie poradzę. Czasami mi ta moja wraż-
liwość przeszkadza, szczególnie gdy wszystko analizuję, 
każde spojrzenie, słowo, gest.

19 lat i pierwsza rola. Czy aktorstwo było od zawsze Pani 
marzeniem? Czy rodzice podpowiadali kierunek?
Moi rodzice rozkochali mnie w książkach, szczególnie moja 
mama, ale na swojej drodze spotkałam też wspaniałą peda-
gog, panią Cieślak, która w liceum w Czarnkowie, do które-
go chodziłam, była polonistką. Ona zwróciła uwagę na moją 
wrażliwość i zaraziła miłością do poezji. W szkole działał też 
Klub Miłośników Teatru Telewizji, który założył dyrektor, też 
polonista. Pamiętam jak dziś, kiedy w każdy poniedziałek za-
siadałam przed czarno-białym telewizorem i z wypiekami na 
policzkach oglądałam sztuki. Potem podczas zajęć w klubie 
pisaliśmy recenzje tych przedstawień. Za recenzję spektaklu 
„Nora”, w którym występowali Marta Lipińska i Jan Englert, 
otrzymałam nagrodę w ogólnopolskim konkursie. Wręczano 

mi ją w Pałacu Kultury w Warszawie, to było wielkie przeży-
cie. I tak dojrzewałam do wyboru aktorstwa, choć myślałam, 
też o innych zawodach.

Jakich?
Stryj sugerował, bym wybrała medycynę. Moja mama była 
pielęgniarką, miała w sobie wiele empatii w stosunku do 
drugiego człowieka, każdemu potrafiła doradzić i pomóc. 
I ja też mam taki dar, do dziś znajomi mówią o mnie – ro-
dzinny doktorek (śmiech).

Teraz z perspektywy czasu, gdyby mogła Pani dokonać 
wyboru życiowej drogi zawodowej jeszcze raz, czy 
decyzja byłaby taka sama?
Pewnie tak, choć wówczas, kiedy podejmowałam tę decy-
zję, nieco inaczej wyobrażałam sobie ten zawód. Wyda-
wało mi się, że aktor przez swoją pracę może wpływać na 
drugiego człowieka, może w ludziach uruchamiać dobro, 
refleksje, może zmienić ten świat na lepsze. Bardzo szybko 
zrozumiałem, że nie do końca tak jest.

Czym jest dla Pani aktorstwo?
Odkrywaniem drugiego człowieka. Czy w codziennym ob-
cowaniu z ludźmi, czy w roli, do której się przygotowuję, 
zawsze zastanawia mnie człowiek – jak to jest, że z jednej 
strony bywamy tacy okrutni i brutalni, a z drugiej jest w nas 
ogromne bogactwo uczuć i wrażliwość na świat, na życie?
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Czego Pani szuka w drugim człowieku?
Człowiek człowiekowi ma zawsze coś do zaproponowania. 
To, że spotykamy tak wielu ludzi na swojej drodze, oznacza, 
że każdy ma nas czegoś nauczyć, ma nam coś dać albo wziąć 
coś od nas. To taka wymiana energetyczna, która nas wzbo-
gaca. Przez kontakt z drugim człowiekiem, każdy z nas staje 
się bogatszy wewnętrznie, bardziej wrażliwy.

Poszukiwanie drugiej natury pomaga w zawodzie?
Pomaga. Jak zdawałam do liceum, byłam taką szarą mysz-
ką, która stała z boku i z przerażeniem obserwowała świat 
dookoła. Aktorstwo dało mi możliwość przełamania wła-
snych słabości. Jest we mnie chęć i potrzeba poznawania 
drugiego człowieka i zgłębiania jego natury, ale jest we 
mnie też lęk przed światem. Lęk, strach, wstyd, zażenowa-
nie – to się ogólnie określa jako nieśmiałość. Pracując, ro-
biąc to, co robię, zmieniam się.

Czy cząstka każdej roli zostaje też w Pani?
Nie potrafię tego ocenić. Musiałabym 
stanąć z boku, by to dostrzec. Ale my-
ślę, że w pewien sposób na pewno. 
Przez wiele lat mojej pracy, będąc mło-
dą kobietą, aktorką byłam postrzega-
na jako element dekoracyjny. Anga-
żowano mnie do ról ładnych kobiet, 
które towarzyszą mężczyźnie. Byłam 
tylko ozdobnikiem. Dziś ta zewnętrz-
ność nabrała zupełnie innego charakteru, aktorstwo też.

Rozumiem, że to mężczyźni obsadzali Panią w tych 
ozdobnych rolach. Często powtarza Pani, że aktorkom 
nie jest łatwo, bo ważne funkcje w teatrach i przy 
produkcji filmów pełnią mężczyźni?
Teatr jest taki jak życie. Kto dominuje w życiu? Mężczyzna! Jak 
świat światem on zawsze jest ważniejszy od niej. Może, dzisiaj 
w świecie postępującej emancypacji, brzmi to dość zabaw-
nie, ale od lat, od wieków rola mężczyzny i kobiety jest inna. 
Oczywiście wszystko się zmienia i dziś kobiety pełnią wiele 
istotnych ról w polityce, biznesie, kulturze, ale nadal rządzą 
faceci, czy chcemy tego, czy nie. Mnie na przykład bardzo się 
podoba, kiedy mężczyzna opiekuje się kobietą, otacza ją sil-
nym ramieniem i wcale nie chodzi o jej drugorzędną rolę. Po-
dział ról mi odpowiada, dlatego często powtarzam, że jestem 
starej daty. Swoich synów nauczyłam tego, że mają opiekować 
się swoimi kobietami. Mój starszy syn, który od 12 lat mieszka 
za granicą, zawsze otwiera drzwi kobiecie, odsuwa krzesło, 
podaje kwiaty, czym wzbudza niemałe zdziwienie.

Wcielając się w nową postać, angażuje Pani całą siebie?
Oczywiście, bazuję na swoich cechach, swojej wrażliwo-
ści, swoim unerwieniu i dodaję to, co wydaje mi się, że 
trzeba dodać. W każdą rolę angażuję całą swoją energię.

To pewnie potem przydaje się mały reset?
Alkohol nigdy mi nie służył, więc go unikam, spożywam 
tylko czasami w śladowych ilościach dla towarzystwa. 
Balsamem dla mnie jest przyroda, kocham ciszę i spokój, 
a zieleń koi wszystkie moje zmysły. Mam takie poczucie 
niebywałej jedności z przyrodą.

Gdzie Pani lepiej się czuje na planie filmowym czy 
teatralnej scenie?
Niewątpliwie w moim dorobku zawodowym mam więcej 
ról filmowych. Dlaczego? Ponieważ zawsze najważniejsze 
były dla mnie moje dzieci, to im chciałam poświęcić jak 
najwięcej czasu, a na pewno nie miałabym go zbyt wiele, 
grając w filmach i teatrze. Gdy dzieci dorosły mogłam so-
bie pozwolić na przyjemność, jaką jest granie w teatrze.

Którą z ról filmowych najmilej Pani wspomina?
Rolę Daisy filmie „Magnat” w reżyserii Filipa Bajona. To 
była szansa, którą los mi podarował, taki prezent od życia.

Za tę rolę została Pani laureatką „Nagrody imieniem 
Zbyszka Cybulskiego”, przyznawaną młodym aktorom.
To była piękna rola do zagrania i wspaniałe doświadcze-
nie zawodowe. Byłam bardzo młoda, pracowałam z cie-
kawymi aktorami. I przede wszystkim dostałam szansę 
na stworzenie wspaniałej postaci.

A jakie jeszcze inne role filmowe 
zapadły Pani w pamięci?
Choć zawsze wydawało mi się, że je-
stem bardziej aktorką dramatyczną 
niż komediową, to do dziś z senty-
mentem oglądam często odtwarza-
ny w telewizji zabawny film „Wyj-
ście awaryjne”, w którym zagrałam 

u boku fantastycznych aktorów.

A w teatrze?
Tu zdecydowanie trudniej wskazać mi taką rolę, może 
dlatego, że role teatralne są ulotne, nikt ich przecież nie 
rejestruje. Ale chyba najbardziej utożsamiam się z obec-
nie granymi rolami.

Gdzie możemy Panią spotkać na scenie i w jakiej roli?
Bardzo długo przygotowywałam się do tego, by zrobić mo-
nodram i w końcu się udało. Szukałam odpowiedniego 
materiału i zupełnie przypadkiem koleżanka podsunęła 
mi –  „Testament Szekspira”. Od razu wiedziałam, że to jest 
tekst dla mnie. To opowieść o dojrzałej kobiecie, o tym, cze-
go doświadcza samotnie wychowując dzieci, mając męża 
geniusza. Po obejrzeniu tego spektaklu możemy zadać sobie 
pytanie, czy mielibyśmy tylu geniuszy, których mamy w na-
szej historii, literaturze, gdyby nie kobiety stojące u ich boku. 
Czy powstałyby piękne ballady i sonety, gdyby nie miłości? 
Czy Chopin stworzyłby tak wspaniałą muzykę? Pewnie tak, 
to dar od Boga, ale z pewnością nie było obojętne i nie jest 
obojętne, kto towarzyszy takiemu geniuszowi w życiu.

Wspomniała Pani, że to trudna sztuka i ciężko nią 
zainteresować widza.
To rola dramatyczna, a widzowie wolą dziś komedie. Ale 
nie narzekamy na frekwencję. Rola jest trudna, bo życie tej 
kobiety było trudne. Bardzo kochała swojego męża, ale żyła 
w totalnym osamotnieniu wychowując dzieci. Dużo w niej 
analogii do obecnych czasów. Mam mieszkanie z ogród-
kiem, który wychodzi na park i często obserwuję młode 
mamy, które przychodzą do tego parku ze swoimi dziećmi. 

To, że spotykamy tak wielu 
ludzi na swojej drodze, 
oznacza, że każdy ma 
nas czegość nauczyć
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To one oddają się tym dzieciom bez reszty, dziecko widzi 
ojca z rana, jak wychodzi do pracy w korporacji, wieczorem 
może czasem go zobaczy. I choć czasy, o których opowiada 
„Testament Szekspira” były inne, to jednak los kobiet jest 
taki sam jak wtedy.

Bardzo emocjonalnie Pani podchodzi do tej sztuki. Czy 
jest w tym analogia do Pani życia?
Moje ciało, dusza to instrument, na którym gram i z pew-
nością moje doświadczenia w jakiś sposób wpływają na 
bohaterkę, którą gram na scenie. A temat sztuki jest mi 
bliski – ja też samotnie wychowałam swoje dzieci.

To gdzie ci mężczyźni?
Tak się potoczyło życie, że ostatecznie na mnie spadała od-
powiedzialność za życie moich dzieci. I to poczucie odpowie-
dzialności mobilizowało mnie do bycia siłaczką. Dałam radę.

W recenzjach sztuki przeczytałam, że to rola nie dla Pani?
Nie czytam recenzji. Nie chciałabym nikogo urazić, ale 
uważam, że piszący je bardziej chcą popisać się kunsztem 
swojego pióra, niż realnie ocenić sztukę. Ktoś mi kiedyś 
podesłał takie zdanie z jednej z recenzji, że należy posta-
wić sobie pytanie, czy to dobrze, że taka subtelna i wraż-
liwa aktorka jak Maria Gładkowska, gra taką rolę? Jaki to 
jest argument? Bo wrażliwa, bo subtelna...

Dobra aktorka zagra wszystko?
Tak uważam, a to, że jestem subtelna i wrażliwa nie ma 
znaczenia. Przecież nikt za mnie nie przeżył tych ciężkich 
chwil, które były w moim życiu. To było podwójnie trud-
ne, a jednak dałam radę.

Jak trafiła Pani do łódzkiego Teatru Nowego? Od lat 
mieszka Pani i związana jest z Warszawą. Pierwszy raz 
grała Pani w Nowym w latach 2011-2012, potem przerwa 
i powrót w 2017 roku?
Tak, jak już wspomniałam, gdy moje dzieci dorosły mogłam 
więcej czasu poświęcić na granie w teatrze. W latach 2011-2012 

grałam w Nowym w dwóch sztukach, potem pojawił się 
nowy dyrektor, który stwierdził, że musi obniżyć średnią 
wieku, więc dla mnie nie było już miejsca. I gdy po latach zno-
wu zmieniła się dyrekcja, otrzymałam ponownie propozycję 
współpracy, którą z radością przyjęłam, bo teatr potrzebny 
jest aktorowi. I zapewniam, to nie są żadne puste słowa. Waż-
ny jest ten realny kontakt z widzem, my czujemy, jak ten widz 
oddycha, jak reaguje, czy sztuka mu się podoba, czy się nudzi.

Jaki jest ten dzisiejszy widz?
Bardzo różny. Inaczej reaguje widz dojrzały, który do teatru 
przychodzi zazwyczaj w środku tygodnia, bo nie ma już tylu 
obowiązków i ma nieco więcej czasu na obcowanie ze sztuką. 
Już tak nie pędzi, ma swoje doświadczenia i inaczej odbiera 
teatr, z większym dystansem, większą wiedzą. I taki widz na 
komedii nie śmieje się, jak ja to mówię do 10. rzędu, tylko ten 
śmiech i zadowolenie jest bardziej wewnętrzne niż zewnętrz-
ne. Zupełnie inaczej reaguje młodszy widz, który przychodzi 
do teatru w weekendy. Reaguje żywo, jest aktywny.

Widz zmienił się w stosunku do tego, co było kiedyś?
Kiedyś dla mnie też się powoli zaciera i tylko dzisiaj jest 
najważniejsze, dzisiejsza rola jest dla mnie najważniejsza.

Nie ma Pani takiego poczucia, że bardziej szukamy teraz 
sztuk łatwych w odbiorze?
Dzisiejsze życie jest o wiele trudniejsze niż 30 czy 40 lat temu. 
Człowiek jest bardziej zaangażowany w świat zewnętrzny 
i trudniej mu opanować napływające z każdej strony infor-
macje. Oglądanie najnowszych wiadomości, nie jest zbytnio 
odprężające. Tu morderstwo, tam wojna, gdzieś polityczne 
konflikty. Widz chce w teatrze odpocząć, wyłączyć się. Chce, 
choć na chwilę zapomnieć, że w rodzinie ktoś jest chory, że 
kredyt jest niespłacony, że szuflada jest pełna rachunków, że 
dziecko nie potrafi powiedzieć matce, dziękuję za to, że mnie 
wychowałaś... Dzisiejszy świat jest trudny, natarczywy i taki 
osaczający człowieka i wydaje mi się, że widz po prostu chce 
odpocząć od tego wszystkiego, zamknąć drzwi widowni te-
atralnej i choć na chwilę znaleźć się w innym świecie.

Poza sceną, czytaniem książek, odpoczynkiem na łonie 
natury, co sprawia Pani jeszcze wielką przyjemność?
Przelewanie moich myśli na papier. Moja mama pisała 
wiersze, ja też piszę, ale to są takie moje osobiste zapiski, 
czasami pokazuję je znajomym.

Podoba im się, rozmawiacie o tym?
Tak. Kiedyś odważyłam się i poprosiłam, by moje wier-
sze przeczytała śp. Agnieszka Osiecka. Pamiętam, że sie-
działyśmy w kawiarni na Zamku Ujazdowskim i zapyta-
ła mnie, czy czytam Herberta? Odpowiedziałam, że tak. 
Usłyszałam: to czytaj i pisz, czytaj Herberta i pisz. Nie po-
wiedziała, że to jest strasznie niedobre.

To może czas, by Pani poezja ujrzała światło dzienne.
Może kiedyś… l

Rozmawiali Beata i Robert Sakowscy
Zdjęcie Izabela Urbaniak
Make-up Kamila Lewandowska

Jest absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST im. Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie. W latach 2010-2011, a ponownie od 
2017 roku, związana z Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi. Związana z Teatrem Studio za dyrektury Jerzego Grze-
gorzewskiego. Występowała na scenach Teatru Adekwatnego 
w Warszawie (2001-2002), Teatru Scena Prezentacje w Warsza-
wie (2006) oraz Teatru Syrena w Warszawie (2011-2012). Wystą-
piła w wielu spektaklach Teatru Telewizji m.in. Irydion (reż. Jan 
Englert), Mizantrop (reż. Janusz Majewski), Pigmalion (reż. Maciej 
Wojtyszko). Zagrała w takich filmach jak Dekalog (reż. Krzysztof 
Kieślowski), Bal na dworcu w Koluszkach (reż. Filip Bajon), Historia 
kina w Popielawach (reż. Jan Jakub Kolski), Chopin. Pragnienie 
miłości (reż. Jerzy Antczak), Sława i chwała (reż. Kazimierz Kutz). 
Uhonorowana Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego za rolę księżnej 
Daisy w dramacie historycznym Filipa Bajona Magnat.
Aktualnie w Teatrze Nowym gra w spektaklach Testament Szek-
spira, Seks dla opornych, Fabryka muchołapek.

Maria Gładkowska
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LIFE IN. Łódzkie: Ma Pan gabinet w starym stylu 
– drewniane boazerie na ścianach, kanapy z Ikei, proste 
meble… Instytutu nie stać na coś bardziej eleganckiego?
Prof. Maciej Banach: Kanapy dostaliśmy z Ikei w ramach 
darowizny, meble są bardzo funkcjonalne – także daro-
wizna, a jeżeli chodzi o boazerię, to wiąże się z nią cie-
kawa historia. Otóż jest ona tu od samego początku, czyli 
od 1985 roku i podobno mahoniowe drewno, z którego jest 
zrobiona, było specjalnie sprowadzone z Francji. Kiedyś 
nawet myśleliśmy o tym, żeby ją zmienić. Były nawet chęt-
ne firmy, które chciały nam w tym pomóc i zrobić to bez-
płatnie, ale jak Pan zauważył wciąż tu jest. Mamy znacz-
nie pilniejsze potrzeby w Instytucie.

W poczekalni przed Pana gabinetem gości witają 
dwa olbrzymie miśki… Tak specjalnie dla ocieplenia 
atmosfery?
Z nimi też wiąże się ciekawa historia. Otóż, kiedy w 2014 
roku objąłem stanowisko dyrektora Instytutu uznałem, 
że wszystkimi możliwymi sposobami musimy szukać 
darczyńców, którzy zechcą dofinansować działalność 
szpitala. W tym celu powołałem Fundację na Rzecz Roz-
woju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Rok później 
fundacja zorganizowała pierwszy bal charytatywny, póź-
niej kolejne, na które firmy zaprzyjaźnione z Instytutem 
przekazały właśnie te misie. Oba zostały wylicytowane za 
spore pieniądze. Jeśli dobrze pamiętam, jeden poszedł za 

Nie oglądam się 
na innych, robię swoje
Został jednym z najmłodszych profesorów w historii polskiej medycyny, w swojej 

dziedzinie naukowej należy do elitarnego grona 10 najbardziej wpływowych 
naukowców na świecie, założyciel i prezes Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia”, od pięciu 

lat jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rozmawiamy 
z prof. Maciejem Banachem – naukowcem, menedżerem, lekarzem i politykiem.

ponad dziesięć tysięcy, drugi za osiem. Jednak zwycięzcy 
licytacji nie chcieli misiów. Poprosili nas o ich przekaza-
nie chorym dzieciom. W salach nie można trzymać plu-
szaków, więc trafiły do poczekalni. Cały czas czekają na 
naszych małych bohaterów.

Oprócz Fundacji na Rzecz Rozwoju ICZMP powołał Pan 
też drugą – Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”. Po co?
Po to, żeby wreszcie efektywnie współpracować, zdobywać 
pieniądze na badania, tworzyć innowacyjne rozwiązania, 
tak ważne dla polskiej medycyny. Są w niej – w radzie fun-
datorów – czołowe Instytuty badawcze działające w Polsce 
i razem stanowimy unikalną siłę, ponieważ reprezentujemy 
wszystkie obszary medyczne. Do Rady Programowej nato-
miast zaprosiłem najbardziej decyzyjne osoby z polskiego 
biznesu medycznego i farmaceutycznego, wydawnictwa me-
dyczne oraz kancelarie prawne. Działalności fundacji patro-
nuje wiele ministerstw, łącznie z kancelarią premiera. Chcę 
w ten sposób skracać czas i dystans związany ze skutecznym 
pozyskaniem pieniędzy na badania. Poza tym dzięki temu 
wszystkie instytuty mogą współpracować ze sobą przy re-
alizowanych projektach naukowych, a później wdrażać je 
wspólnie z partnerami z biznesu. Chciałbym, aby to właśnie 
tu powstawały najciekawsze pomysły zmieniające polską 
medycynę, co w konsekwencji może, i mam nadzieję, że tak 
będzie, korzystnie przełoży się na funkcjonowanie systemu 
ochrony zdrowia w naszym kraju. Think-Tank „Innowacje 
dla zdrowia” to otwarta inicjatywa, stąd korzystając z tej 
okazji, chciałbym serdecznie zaprosić do współpracy. Pod 
koniec czerwca w ICZMP mamy bardzo ważne spotkanie 
członków rady fundatorów i rady programowej; myślę, że 
zapadną tam kluczowe decyzje na najbliższe kilka lat.

Lekarz, menedżer, naukowiec, a może polityk? W jakiej 
roli czuje się Pan najlepiej?
Kiedyś myślałem, że jak będę ciężko pracował po kilkana-
ście godzin dziennie, to będę dobry we wszystkim za co 
się wezmę. Dziś wiem, jak bardzo naiwne było takie my-
ślenie. Politykiem nie byłem nigdy, zawsze występowałem 
jako ekspert i tak już pozostało. Ale przyznaję, że było to 
bezcenne doświadczenie. W latach 2010-2012 zajmowałem 
stanowisko wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego. 
Nauczyłem się wtedy podejmowania trudnych decyzji, któ-
rych efekty wpływają na życie wielu osób. Wtedy też po-
łknąłem bakcyla zarządzania. Poszukiwanie najlepszych 
rozwiązań dla Instytutu, radzenie sobie ze skomplikowa-
nymi procesami biznesowymi, realizacja określonych, cza-
sami niezwykle trudnych celów, to wszystko wciąga. A jak 
jeszcze pojawiają się pozytywne efekty zastosowanych 
działań, to wciąga bez reszty. Z kolei nauka to moja pasja 

Fundacja Think-Tank „Innowacje dla 
Zdrowia” powstała, by wreszcie efektywnie 
współpracować, zdobywać pieniądze na 

badania, tworzyć innowacyjne rozwiązania, 
tak ważne dla polskiej medycyny

i miłość. Codziennie, bez względu na to, jak jestem zmę-
czony, gdy rodzina idzie spać, ja przez dwie, trzy godziny 
poświęcam się pracy naukowej. Odpoczywam wtedy, re-
laksuje się i ładuję akumulatory na następny dzień. Jestem 
też lekarzem, ale z wielu różnych powodów, wynikających 
przede wszystkim z innych obowiązków, zbyt mało czasu 
spędzam z pacjentami, a praktyka to przecież podstawa 
w tym fachu. Dobry lekarz powinien przez wiele godzin 
dziennie zajmować się leczeniem chorych, bo inaczej nie 
będzie lekarzem dobrym, tylko co najwyżej średnim. Mnie 
przy wszystkich aktywnościach i zobowiązaniach, które 
mam, brakuje czasu na kontakt z pacjentami.

Pana aktywność zawodowa, społeczna i naukowa jest 
imponująca. Znajduje Pan czas na życie prywatne?
Staram się i moja rodzina ze zrozumieniem traktuje to, 
że nie zawsze mi wychodzi. Moja obecna żona już przed 
ślubem wiedziała z kim ma do czynienia! Moje dzieci, 
bliźniaki, które kończą w tym roku piętnaście lat, wiedzą, 
że mają tatę, który ciężko i dużo pracuje. Mój przyrodni 
syn, który sam już został ojcem, wie i rozumie, że jestem 
dziadkiem, któremu nie zawsze starcza czasu dla wnuka.
Zawsze mnie martwiło to, że poświęcam za mało czasu ro-
dzinie, ale znajomi psychologowie wciąż mi powtarzają, 
co zapewne traktuję jako formę pewnego usprawiedliwie-
nia, że najważniejsza wcale nie jest ilość czasu poświęco-
nego najbliższym, lecz jego jakość. Czasami kilka godzin 
spędzonych razem może znaczyć więcej dla rodzinnych 
relacji, niż tydzień wspólnego urlopu.

Zawsze był Pan taki aktywny?
Pewne rzeczy wynosimy z domu, innymi nasiąkamy w ży-
ciu. U mnie jest podobnie. Pracowitość, zaangażowanie, 
chęć pomagania innym – te i wiele innych wartości prze-
kazali mi rodzice. Zawsze wspierali moje wybory, nigdy 
nie narzucali swojego zdania. Oboje ciężko pracowali 
w stoczni rzecznej w Płocku, skąd pochodzę. W domu nie 
było lekko, ale pierwszy z rodziny skończyłem studia. Mój 
tata studiował fizykę, ale przerwał studia, kiedy się uro-
dziłem. Z nauką nigdy nie miałem problemów – przecież 
pochodzę z matematycznej rodziny Banachów! Ze Stefa-
nem Banachem, przedstawicielem lwowskiej szkoły mate-
matycznej, mamy wspólnych przodków – może to dlatego. 
Poza tym zawsze chciałem zrobić w życiu coś ważnego, coś 
osiągnąć. Kiedy miałem sześć może siedem lat, oglądałem 
z tatą telewizję. W programie akurat występował czło-
wiek, który przed nazwiskiem miał bardzo długi tytuł: 
profesor zwyczajny doktor habilitowany coś tam, coś tam. 
Zapytałem wtedy tatę co to znaczy, a on mi odpowiedział, 
że to jest bardzo mądry człowiek. A ja na to: – To ja też taki 
będę (śmiech)!

A jakie jeszcze wartości wyniósł Pan z domu rodzinnego, 
które teraz przekazuje swoim dzieciom?
Trzy podstawowe: pracowitość, wiara w siebie, szacunek 
dla drugiego człowieka. Uczę ich też otwartości na potrze-
by innych i współpracy. Chciałbym, żeby w swoim życiu 
stawiali sobie cele i konsekwentnie je realizowali bez 
oglądania się na innych. Ważne jednak, by w tym wszyst-
kim byli dobrymi ludźmi.
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A co się stało, że zamiast nauk ścisłych wybrał Pan 
medycynę?
W dzieciństwie i młodości zawsze byłem bardzo ruchli-
wy. Uprawiałem wiele sportów – przede wszystkim piłkę 
nożną, ale także siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę. By-
łem nawet w piłkarskiej reprezentacji Polski trampkarzy 
młodszych. Moja mama miała ze mną wiele kłopotów. Zła-
małem jedną rękę, jakiś czas później drugą, później nogę 
na meczu z Kujawiakiem Włocławek, cały czas byłem po-
siniaczony i poobijany. No i kiedyś, chyba znów przy oka-
zji jakiejś kontuzji, powiedziałem sobie, że muszę zostać 
lekarzem, bo wtedy będę mógł pomagać moim dzieciom, 
jak coś sobie zrobią. No i zostałem.

Jest Pan kardiologiem, nadciśnienie nie ma przed Panem 
tajemnic, ale specjalizuje się Pan w lipidach. Proszę 
wyjaśnić co to są lipidy i dlaczego mają taki wpływ na 
nasze zdrowie?
Brak aktywności fizycznej, złe nawyki żywieniowe, wyso-
kie ciśnienie tętnicze, cukrzyca i właśnie zaburzenia lipi-
dowe, czyli wysoki poziom cholesterolu, to czynniki wywo-
łujące choroby serca. W którymś momencie zauważyłem, 
że w Polsce nikt się tym problemem nie przejmuje i nie zaj-
muje, a przecież to dziedzina, która jest dla naszego zdro-
wia bardzo ważna. Wysoki poziom cholesterolu może bez-
pośrednio odpowiadać za zawały serca albo udary. Krótko 
mówiąc, uznałem, że jest to coś dla mnie. Dziś lipidologia 
jest już na takim etapie, że lekarze mogą nie tylko zatrzy-
mać procesy miażdżycowe, ale nawet je cofnąć. Cieszę się, 
że udało mi się dołożyć do tego co nieco.

Dziś jest Pan uznanym ekspertem w lipidologii, 
założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa 
Lipidologicznego. Platforma ExpertScape umieściła Pana 
w gronie 10 najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych 
naukowców na świecie w dziedzinie zaburzeń lipidowych. 
Z kolei w 2018 roku Puls Medycyny umieścił Pana na 
9. miejscu wśród najbardziej wpływowych w polskiej 
medycynie. Takie wyróżnienia muszą być przyjemne...
I są, ale ja do rankingów podchodzę z ogromnym dy-
stansem i traktuję to raczej jako zabawę. Nauce zawsze 
poświęcałem, poświęcam i będę poświęcał dużo swojego 
czasu. Równolegle prowadzę kilka projektów naukowych, 
aktywnie działam w środowisku naukowym, moja grupa 
badawcza to ponad 200 osób z wielu krajów, dużo publiku-
ję, to wszystko jest na świecie i w kraju zauważane i przy-
zwoicie oceniane. Cieszę się, bo to przecież nie tylko ocena 
mojej pracy, lecz również polskiej i łódzkiej nauki.

Do tego w wieku 32 lat został Pan profesorem 
nadzwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
a cztery lata później profesorem belwederskim. Musi 
Pan mieć wielu wrogów. U nas wciąż nie lubi się osób 
wybitnych, które odnoszą zawodowy sukces i potrafią się 
tym chwalić.
Moi koledzy czasami sobie żartują, że mam najwięcej wro-
gów w Polsce w przeliczeniu na profesora belwederskiego. 
Gdybym się zaczął przejmować takim gadaniem, to może 
próbowałbym coś z tym zrobić, ale mnie to zwyczajnie nie 
obchodzi. Robię swoje, bez oglądania się na innych. Nie 

uważam się także za kogoś szczególnie wybitnego, po pro-
stu naprawdę bardzo ciężko pracuję.

W lutym minęło pięć lat od objęcia przez Pana 
stanowiska dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki 
Polki. Zadłużenie szpitala wynosiło wtedy 296 milionów 
złotych. Udało się wdrożyć plan naprawczy?
Oczywiście, przecież z takim zadaniem tu trafiłem. Kiedy 
w lutym 2014 roku objąłem stanowisko dyrektora, to wy-
nik finansowy za rok 2013 wyniósł minus dziewiętnaście 
milionów złotych. Po roku udało się nam poprawić wynik 
roczny do minus siedmiu, w kolejnym do minus pięciu. 
W 2018 roku dług wyniósł niecałe cztery miliony. Warto za-
znaczyć, że w tym czasie o ponad siedem milionów wzrosły 
wynagrodzenia pracowników Instytutu. Plan naprawczy 
działa, ale naprawdę jest wciąż ogrom rzeczy do zrobienia, 
nie mówiąc o nowych rzeczach, które stale pojawiają się, 
a z którymi trzeba się zmierzyć.

Czy to oznacza, że Matka Polka może zacząć zarabiać 
na siebie?
Zrobiłem kiedyś bardzo robocze wyliczenie, co by było, 
gdyby Instytut nie miał takiego zadłużenia. Okazało się, 
że mielibyśmy nawet około dwudziestu milionów na 
plusie. A zatem Matka Polka może na siebie zarobić, ale to 
wiąże się ze spełnieniem określonych warunków.

Jakich?
Przede wszystkim chodzi o restrukturyzację zadłużenia. 
Czy to we współpracy z partnerem zewnętrznym, na przy-
kład z Bankiem Światowym – to był jeden z moich pomysłów, 
którym chciałem zarazić rządzących, czy też realizując pi-
lotażowy program oddłużenia najbardziej referencyjnych 
szpitali, które właśnie później mogłyby zarabiać na siebie 
jak przedsiębiorstwa. Niestety na razie żaden z tych pomy-
słów nie znalazł uznania, ale nie ustaję w staraniach.

Czy kiedykolwiek uda się spłacić to ogromne zadłużenie?
Gdy w 2014 roku przygotowywaliśmy program restruktu-
ryzacyjny dla Matki Polki, specjaliści z PwC zrobili tutaj 
audyt. Jednym z wniosków było to, że bez zewnętrznej 
pomocy dotacyjnej, Instytutowi nie pomoże żaden plan 
naprawczy, by zniwelować tak ogromne zadłużenie. To 
wciąż aktualny wniosek…

Z których działań podjętych w ICZMP jest Pan najbardziej 
zadowolony?
Właściwie ze wszystkich, z każdej inwestycji małej i dużej. 
Najbardziej jednak cieszy mnie stopniowa zmiana w podej-
ściu pracowników Matki Polki do pacjentów. Uśmiech, empa-
tia wobec chorych, przyjazna postawa, chęć do informowa-
nia o ich problemach zdrowotnych – jeszcze nie tak dawno 
zrozumienie, że to pacjent i jego komfort jest najważniejszy, 
stanowiło całkiem spory problem dla części załogi. Trudno 
się temu dziwić, bo jeżeli ktoś przez 15 czy 20 lat funkcjono-
wał inaczej, to nie jest mu łatwo zmienić postawę i nawyki. 
Cieszę się i im dziękuję, chociaż wiem, że wciąż wiele do 
zrobienia przed nami także w tym temacie. Poza tym przez 
ostatnie pięć lat ciężko pracowaliśmy, żeby Instytut wrócił 
na mapę, jako czołowy ośrodek medyczny. Udało się i dziś 

jesteśmy rozpoznawalni jako wysokospecjalistyczna pla-
cówka. Ponad jedna trzecia naszych pacjentów jest spoza 
województwa łódzkiego. Również mieszkańcy Łodzi i re-
gionu wybierają nas częściej niż w przeszłości. To widać 
po statystykach łódzkiego NFZ-u. Zadbaliśmy o marke-
ting, zaczęliśmy się chwalić, jakich mamy specjalistów 
i jak skomplikowane operacje potrafimy robić. To wszyst-
ko zaczyna przynosić efekt.

Pana współpracownicy mówią, że działa Pan szybko 
i zdecydowanie i zawsze wie, co chce zrobić.
Pewnie to trafna ocena, choć chciałbym, podkreślić, że 
zawsze działamy jako zespół. Rzeczywiście wykorzy-
stujemy każdą możliwą okazję do zdobycia środków na 
rozwój Instytutu, dlatego muszę działać szybko i szybko 
podejmować decyzje. Nawet jak podejmę złą, zawsze mogę 
wrócić i skorygować to, co nie wyszło. Brak decyzji bywa 
czasami gorszy, niż błędna decyzja.

Dość trudnych spraw. Czas na trochę lżejsze tematy 
–  zawsze nosił Pan zarost, ale ostatnio zmienił się jego 
kształt…
Tak, kilka miesięcy temu skorzystałem z wizyty u jedne-
go z łódzkich barberów. Były ferie, urlop i przez kilka dni 
nie goliłem się. Zawsze nosiłem „hiszpankę”, a tym razem 
chciałem, żeby to było coś innego. Właściwie to zasługa 
żony, ona mnie bardzo namawiała. No i jest. Mówią, że do-
brze tak wyglądam.

Książka, kino, teatr czy koncert – co Pan zwykle wybiera, 
kiedy ma odrobinę wolnego?
Najbliżej jest mi do książki. Na wakacjach zwykle zaczytu-
je się w kryminałach, thrillerach, sensacji. To pozwala mi 

się totalnie zresetować. Na drugim miejscu jest kino i jak 
znajdę chwilę wolnego, to zabieram żonę na dobry film.

Na zakupy chodzi Pan, czy to domena żony?
Zaskoczę Pana, ale ja uwielbiam zakupy, odpoczywam 
wtedy. Czasami idziemy z żoną do któregoś z naszych cen-
trów handlowych i wtedy zakupy łączymy z wizytą w ka-
wiarni. Sprawia mi naprawdę dużo frajdy, jak mogę coś jej 
kupić i możemy spędzić trochę czasu razem.

Ulubiona marka samochodu?
Nie mam ulubionej. Rocznie przejeżdżam ponad 40 tysię-
cy kilometrów, więc samochód musi być wygodny, szybki 
i bezpieczny. Lubię jazdę samochodem, ale mam jedną 
wadę – wolę jeździć sam. Wtedy przychodzą mi do głowy 
najlepsze pomysły. Nagrywam na dyktafon, żeby nie zapo-
mnieć, a wieczorem odsłuchuję.

Jakieś nietypowe pasje, zainteresowania ma Pan, czy 
tylko nauka i Instytut?
Nie wiem czy to nietypowe, ale jestem filatelistą i numizma-
tykiem. Od lat zbieram znaczki, stare monety i banknoty. 
Kiedyś trafiłem w domu babci na dwa albumy ze znaczka-
mi z lat 70., które tata zbierał. Dzisiaj mam ich kilkadzie-
siąt. Mogę się pochwalić, że udało mi się zebrać wszystkie 
polskie znaczki – od Generalnej Guberni do czasów współ-
czesnych. Teraz, ze względu na nadmiar obowiązków, 
trochę zaniedbałem tę pasję. W parze ze znaczkami szło 
u mnie zbieranie starych monet i banknotów, głównie pol-
skich, ale nie tylko. Przez te lata trochę się ich uzbierało. l

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler
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LIFE IN. Łódzkie: 40 procent pacjentów w Polsce nie 
bada się wystarczająco często. Dlaczego tak rzadko się 
badamy?
Michał Bielecki: W ogóle unikamy profilaktyki. Można 
powiedzieć, że generalnie do 25. roku życia się nie bada-
my, bo wierzymy w swoją nieśmiertelność, a paradoksal-
nie lękiem pierwotnym, który towarzyszy nam od począt-
ku, jest właśnie lęk przed śmiercią. Później zaczynamy się 
badać, ale tylko wówczas, gdy jest potrzeba. Z badań pro-
filaktycznych korzystamy niechętnie, a wielka szkoda, bo 
naprawdę warto. Wiele schorzeń można by wykryć dzięki 
nim na wczesnym etapie, a tak z reguły na badania trafia-
ją do nas pacjenci w zaawansowanym stadium choroby, 
niestety najczęściej nowotworowej.

Dlaczego diagnostyczne badania obrazowe są tak 
ważne?
W medycynie mało jest takich sytuacji, żeby na podstawie 
pojedynczego badania można było rozpoznać konkretną 
chorobę. Najczęściej potrzeba wyko-
nać kilka badań obrazowych, skon-
frontować to z obrazem klinicznym, 
z wynikami badań laboratoryjnych. 
Dopiero wtedy możliwe jest pra-
widłowe rozpoznanie. Chciałbym 
jednak przestrzec przed nadmier-
nym pędem do wykonywania badań 
na wszelki wypadek. Tak jak we 
wszystkim należy zachować tu zdro-
wy umiar.

Ile placówek funkcjonuje pod szyldem wizjaMED i jakie 
badania możemy w nich wykonać?
Dysponujemy jedenastoma pracowniami tomografii 
komputerowej i sześcioma rezonansu magnetycznego. 
Właśnie otworzyliśmy najnowszą pracownię – w Łodzi 
w Victoria Park przy ul. Świętej Teresy. To pierwsza nasza 
placówka, w której wykonujemy badania w znieczuleniu 
w warunkach ambulatoryjnych. Skorzystać z nich mogą 
chociażby pacjenci cierpiący na klaustrofobię, czy dzieci, 
którym trudno uleżeć cicho podczas badania trwającego 
20-30 minut. W kolejnym etapie, badania w znieczuleniu, 
będziemy oferować w innych naszych placówkach.

Na jakich zasadach można korzystać z badań 
oferowanych przez wizjaMED?

W większości placówek wykonujemy badania zarówno 
w ramach NFZ, jak i badania komercyjne. Najwięcej ba-
dań na NFZ wykonujemy w pracowniach tomografii kom-
puterowej, z badań rezonansem magnetycznym korzysta 
już wielu pacjentów na zasadach komercyjnych i właśnie 
w tym kierunku dalej chcielibyśmy się rozwijać. Cena 
badań rezonansem magnetycznym nie zmieniła się od 
dziesięciu lat, wzrosły za to zarobki i standard życia, co 
spowodowało, że badanie to stało się bardziej dostępne. 
Wielu naszych pacjentów, na przykład po powrocie z nart 
korzysta z badań nie czekając na skierowanie od specjali-
sty. Ogólnie w ostatnich latach bardzo mocno rozwinął się 
rynek prywatnych usług medycznych i wszystko wskazu-
je na to, że będzie nadal się rozwijał.

Jak długi jest czas oczekiwania na badanie?
Niestety mimo stałego rozwoju sieci naszych placówek, 
czas oczekiwania na badania w niektórych ośrodkach 
jest długi. W Skierniewicach na badania w ramach NFZ 

pacjenci czekają nawet sześć mie-
sięcy, podobnie jest w Pabianicach, 
dlatego uruchomiliśmy już nawet 
badania w niedziele. Nieco krótszy, 
około dwóch tygodni, jest czas ocze-
kiwania na badania komercyjne. 
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja 
w Łodzi, gdzie sprzęt tego typu jest 
bardziej dostępny. Wydłużył się za 
to czas oczekiwania na interpretację 

badań. Pacjenci muszą czekać nawet do tygodnia, kiedyś 
słynęliśmy z tego, że otrzymują wyniki w ciągu 24 godzin.

Z czego to wynika?
Z dwóch rzeczy. Po pierwsze wykonujemy znacznie wię-
cej badań, dziesięć lat temu bardzo się cieszyłem z tego, że 
jesteśmy w stanie przebadać 40 tysięcy osób, teraz wyko-
nujemy 100 tysięcy badań rocznie. Te badania wymagają 
oczywiście szczegółowych opisów, wykonują je lekarze 
specjaliści, których po prostu brakuje. A nie możemy sobie 
pozwolić na to, by wykonywali zbyt wielu opisów jednego 
dnia, bo przecież bierzemy na siebie odpowiedzialność za 
zdrowie i życie naszych pacjentów.

I to się już nie zmieni?
Zmieni się, gdy badania zaczną być opisywane za pomocą 
sztucznej inteligencji. A to nastąpi w niedalekiej przyszłości.

Mówią o nim człowiek z wizją, od wielu lat rozwija ośrodki diagnostyki 
obrazkowej, dysponujące jedenastoma tomografami i sześcioma rezonansami. 

Z jedną z łódzkich firm informatycznych pracuje nad wprowadzeniem algorytmu 
sztucznej inteligencji w wykrywaniu udarów. Michał Bielecki, właściciel wizjaMED.

Człowiek z wizją

Z jedną z łódzkich firm 
zaczęliśmy pracę nad 

wprowadzeniem algorytmu 
sztucznej inteligencji 

w wykrywaniu udarów

Czyli lekarz nie będzie już potrzebny?
Ależ oczywiście, że będzie potrzebny, do weryfikacji tego, co 
opisze sztuczna inteligencja. Jak pokazały badania, ryzyko 
błędu w takim dwufazowym opisie spada do pół procenta. 
Taki model badania to jest nasza przyszłość. Człowiek jest 
w stanie zrobić więcej, bo nie skupia się już na samym opisie, 
tylko go weryfikuje, dzięki czemu skraca się okres oczekiwa-
nia na wyniki badań. Dlatego z jedną z łódzkich firm infor-
matycznych zaczęliśmy pracę nad wprowadzeniem algoryt-
mu sztucznej inteligencji w wykrywaniu udarów.

Czy do badania rezonansem magnetycznym trzeba się 
jakoś szczególnie przygotować?
Powiem nieco żartobliwie – na pewno nie można zabrać 
ze sobą na badanie kart płatniczych i kredytowych, bo 
później będziemy mieli kłopot, by ich użyć – nie zapła-
cimy nimi ani nie wyciągniemy pieniędzy z bankomatu 
(śmiech). A już na poważnie wykonanie badania rezo-
nansem magnetycznym nie wymaga żadnego specjalnego 
przygotowania, chyba że jest to badanie z podaniem kon-
trastu lub w znieczuleniu, to wówczas trzeba być na czczo.

Jak długo trwa badanie metodą rezonansu?
Zależy to od tego, jaki to narząd i jak dogłębnie chcemy go 
zbadać. Najkrótsze badanie trwa 15–20 minut, a najdłuż-
sze ponad godzinę.

Badanie to wiąże się z działaniem silnego pola 
magnetycznego. Czy niesie to jakieś zagrożenia?
Tak. Z tego właśnie powodu rezonansu nie można stoso-
wać u pacjentów, w których ciele znajdują się ciała obce, 
na przykład opiłki metalowe w oku, oraz różnego rodzaju 

urządzenia medyczne, jak rozrusznik serca. Jednak rynek 
urządzeń medycznych bardzo się zmienia. Producenci za-
czynają korzystać z materiałów niepodlegających działa-
niu silnego pola magnetycznego i w tym celu używają me-
tali innych niż żelazo. Poza tym, przeciwwskazaniem do 
wykonania rezonansu magnetycznego jest też klaustro-
fobia. Badanie to wymaga bowiem przebywania w dość 
głębokiej rurze i niektórzy pacjenci źle to znoszą. Ale, jak 
wspomniałem, w naszej najnowszej pracowni można wy-
konać badania w znieczuleniu, które właśnie m.in. dedy-
kowane są cierpiącym na klaustrofobię.

Czy oprócz klaustrofobii są też inne rodzaje 
dyskomfortu?
Tak, jest to hałas. Producenci wprowadzili już, lub są 
w trakcie wprowadzania, systemy ograniczające jego po-
ziom i dzięki temu aparat pracuje ciszej. Poza tym uważa 
się, że nie ma istotnych zagrożeń dla pacjentów.

Jak często wymieniacie aparaturę, by nadążyć za 
wprowadzanymi w sprzęcie zmianami?
Co sześć lat. Aparaty są coraz bardziej nowoczesne, zmieniła 
się jakość obrazu, zmalał poziom hałasu, o czym już wspo-
mniałem, zwiększył się otwór, do którego pacjent wjeżdża, 
co już nie powoduje takiego dyskomfortu. Zmienia się wiele 
detali, ale przede wszystkim zmienia się technologia. Nawet 
zmiana najdrobniejszej części może przyczynić się do wykry-
cia schorzenia, które umknęłoby aparatom starszej generacji.

Jakie korzyści daje ta metoda?
Rezonans jest chyba najdokładniejszą z metod obrazowych. 
A poza tym, jest metodą bardzo czułą, bo pozwala wykryć 
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nawet niewielkie zmiany, i czynnościową – można badać 
na przykład przepływ krwi przez tkankę oraz określać pa-
rametry biochemiczne.

Jakie schorzenia można diagnozować za pomocą 
rezonansu i w jakich schorzeniach ta metoda sprawdza 
się najlepiej?
Trudno nawet wskazać te choroby, których nie da się dia-
gnozować za  pomocą tej  techniki. Ma ona zastosowanie 
nawet w dermatologii. Najwięcej badań dotyczy ośrodko-
wego układu nerwowego (mózg, kręgosłup, kanał kręgo-
wy). Na drugim miejscu mamy choroby układu mięśnio-
wo-szkieletowego, znakomicie obrazowane są zwłaszcza 
stawy. Dynamicznie rozwija się też rezonans magnetycz-
ny serca oraz badanie piersi u kobiet, szczególnie w skom-
plikowanych przypadkach, w celu wyjaśnienia wątpliwo-
ści diagnostycznych po mammografii i ultrasonografii.

Firma działa od 2007 roku. Zaczynaliście jako Fantom, 
potem była Wizja V, teraz wizjaMED. Z czym są związane 
zmiany nazwy?
Faktycznie zaczynaliśmy jako Fantom, ale po rozstaniu ze 
wspólnikiem, kiedy wyciągnąłem firmę z tarapatów, zmie-
niłem nazwę na Wizja V. Dlaczego? Bo w nazwie jest człon 
– JA, co miało dawać pacjentom skojarzenia, że oni są dla 
nas najważniejsi. Poza tym w branży wszyscy mieli firmy, 
w którym nazwie pojawiało się słowo „scan”. Chcieliśmy 
się jakoś wyróżnić. Teraz zmieniliśmy nazwę na wizjaMED 
–  dodaliśmy człon med, ponieważ poszerzać będziemy 
ofertę o wielospecjalistyczną przychodnię, która powsta-
nie w Victoria Park, gdzie – jak wspomniałem – otworzyli-
śmy najnowszą pracownię rezonansu magnetycznego.

Z tego, co wiem, nie kończył Pan studiów medycznych, to 
skąd wziął się pomysł, by związać się z branżą?
I znowu mógłbym powiedzieć żartobliwie, że z wróżby 
Tarota. A tak na poważnie pracowałem w branży finan-
sowej, która współpracowała z branżą medyczną. I tak 
nawiązałem współpracę z Fantomem. Miałem pomysł na 
finansowanie i rozwój firmy. I tak zostałem, teraz jestem 
jedynym udziałowcem spółki.

Co dla Pana jest najważniejsze w prowadzeniu biznesu?
Jeżeli staramy się coś zrobić tylko po to, by zarobić, to uwa-
żam, że to zawsze będzie skazane na porażkę, ale jeżeli robi-
my wszystko z myślą o kliencie, mamy szansę, na powodze-
nie w biznesie. Dla mnie najważniejsze jest, by zrozumieć 
i pomóc przychodzącemu do nas człowiekowi. Jeśli zrobimy 
wszystko, by on czuł się dobrze zaopiekowany, otoczymy go 
troską, to będzie to taki pierwszy etap jego leczenia.

Mówią o Panu wizjoner, człowiek, który zarabia, by 
pomagać. Dzielenie się z innymi uważa Pan za swoje 
powołanie. Dlatego stworzył Pan Fundację Kwiat Lotosu?
To prawda zarabiamy, by pomagać innym. Pomagamy in-
stytucjom i klubom sportowym w Łodzi. Zależy nam na 
wspieraniu pewnych wartości. W tych ośrodkach pracują 
wspaniali ludzie, którzy nie zarabiają dużych pieniędzy, 
a mimo wszystko poświęcają siebie dla drugiego człowie-
ka, i to cenimy najbardziej – miłość i dobro, które wkładają 

w swoją pracę. Wspieramy też sportowców – rugbistów, ko-
szykarki i koszykarzy, czyli dyscypliny sportu, w których 
podstawą jest współpraca, którym zależy na tym, by zagrać 
jak najlepszy mecz, a nie zwyciężyć za wszelką cenę.

Ma Pan jakieś marzenia?
Zawsze je miałem, jako dziecko, które dużo chorowało, 
marzyłem o tym, by stworzyć szpital przyjazny pacjento-
wi. I choć moje marzenia ewoluowały, nigdy nie przesta-
łem myśleć o pacjentach i o tym, by zapewnić im jak naj-
większy komfort. W nowej przychodni rozpylać będziemy 
olejki aromatyczne w 100-procentach naturalne. Zimą 
takie, które będą hamowały rozwój bakterii i drobno-
ustrojów, i wzmacniały naturalną odporność organizmu, 
a w innych okresach olejki bardziej uspokajające. Chciał-
bym też zająć się propagowaniem zdrowego stylu życia, 
byśmy zrozumieli, że zmiana pewnych przyzwyczajeń, 
może sprawić, że nie będziemy chorować.

Wizja przyszłości…
Ciągle rodzą mi się w głowie nowe pomysły, ale ich nie 
zdradzam, dopóki nie zrealizuję. l

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Izabela Urbaniak

Łódź, ul. Św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus 92 lok. 3
tel. 42 639 89 00; 500 296 598
sekretariat@wizjamed.pl
www.wizjamed.pl

O tym, dlaczego w rozwiązywaniu konfliktów w firmie 
warto korzystać z mediacji, rozmawiamy z radcą prawnym, 
mediatorem stałym Andrzejem Misiakiem, Prezesem Woje-
wódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.

LIFE IN. Łódzkie: Zarówno korporacje, jak i MŚP zmagają 
się z wieloma, konfliktami bezpośrednio i pośrednio 
wpływającymi na relacje, zyski i wizerunek firm. Jeśli 
wprowadzimy do kultury zarządzania mediacje, co się 
zmieni?
Andrzej Misiak: Bardzo wiele, a przekonać można się 
o tym, bacznie obserwując rynek amerykański. Intensywny 
rozwój mediacji w Stanach Zjednoczonych został zapocząt-
kowany w latach sześćdziesiątych, natomiast już w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku tzw. „alternatywne metody 
rozstrzygania konfliktów (alternative dispute resolution 
– ADR), zostały instytucjonalnie i strukturalnie włączo-
ne do amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. System 
ten był odpowiedzią na uświadomienie sobie niezwykle 
wysokich kosztów oraz czasochłonności tradycyjnego spo-
sobu rozstrzygania sporów, w tym również konfliktów 
pracowniczych oraz ich wpływu na kondycję i rentowność 
przedsiębiorstw. Badania Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Arbitrażowego pokazały, że przedsiębiorstwa skutecznie za-
rządzające sporami są bardziej efektywne.

To proszę wskazać, co konkretnie zyskamy 
wprowadzając mediacje?
Świadome korzystanie z narzędzia, jakim jest media-
cja wewnątrz przedsiębiorstw, daje im realne korzyści 
związane z ich funkcjonowaniem i pozycją na rynku. 
Przede wszystkim mediacja skraca czas rozwiązywania 
sporów pojawiających się na wszystkich płaszczyznach, 
co w efekcie przynosi wymierne, pożądane efekty eko-
nomiczne. Jak pokazały badania prowadzone przez PwC, 
duże firmy, w których kulturach organizacyjnych nie ma 
mediacji, znacznie zwiększają koszty swojego funkcjono-
wania. Wartość kosztów może osiągać sumę wynagrodzeń 
pracowników za dany rok. Dzięki wprowadzeniu mediacji 
budujemy markę i wzmacniamy swoją wiarygodność na 
rynku. Pokazując, że firma załatwia sprawy polubownie 
i w sposób korzystny dla wszystkich partnerów, budu-
jemy do siebie zaufanie. I co ważne wszelkie spory nie 
opuszczają firmy. Mediacje to budowanie dialogu, atmos-
fery współpracy i przede wszystkim relacji, które w du-

Wojewódzkie Centrum Arbi-
trażu i Mediacji w Łodzi działa 
przy Łódzkiej Izbie Przemysło-
wo-Handlowej. Celem działal-
ności Cen trum jest ułatwienie 
przedsiębiorcom prowadzenia 
działalności gospodarczej po-
przez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który 
umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi 
dotąd partnerami. Z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji 
w Łodzi współpracują samorządy radców prawnych i adwoka-
tów, a także sądy powszechne i prokuratury.

90-135 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 34, pokój 406
tel. 574 859 999 
e-mail: biuro@cam-lodz.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek: 8.00-16.00
wtorek, czwartek: 8.00-18.00

mecenas projektu

żym stopniu wpływają na realizację celów biznesowych. 
Dzięki mediacji managerowie i pracownicy uczą się budo-
wania porozumienia mimo konfliktu, który zwykle ujaw-
nia tzw. „wąskie gardła” w firmie na przykład niedrożne 
procesy, brak komunikacji lub jej nadmiar.

Jak mediacje wykorzystywane są przez polskich 
przedsiębiorców?
Tutaj jeszcze długa droga przed nami. Dlatego cały czas pro-
wadzimy kampanię edukacyjną i przekonujemy przedsię-
biorców do wykorzystywania mediacji w zarządzaniu firmą. 
Jednak, w tym przypadku najważniejsze jest doświadczenie. 
Przedsiębiorca ma być przede wszystkim efektywny, jeśli 
nie dostrzeże korzyści z wprowadzenia mediacji, nie będzie 
ich wykorzystywał. Na mediacje otworzyli się już sędziowie, 
ale na razie mówią – sprawdzamy: musimy przekonać się, 
że na pewno skorzysta na tym wymiar sprawiedliwości. Je-
śli ktoś raz doświadczy korzyści płynących z mediacji, na-
stępne konflikty i spory, będzie chciał rozwiązywać tylko 
w ten sposób. Mediacje powinny także na stałe zadomowić 
się w naszych samorządach i tutaj moim zdaniem, jeśli Łódź 
wykorzystałaby mediacje do zarządzania miastem, ponow-
nie pokazałaby, że jest kreatywna i innowacyjna. l

Mediacje dają 
wymierne efekty 
w prowadzeniu 

biznesu



30 31

 biznes biznes

W największym spotkaniu branży AGD w Polsce uczest-
niczą producenci, podwykonawcy, dostawcy, dystrybu-
torzy, start-upy, samorządowcy, politycy i przedstawi-
ciele rządu. W ubiegłym roku w Kongresie wzięło udział 
niespełna trzystu gości, w tym prawie czterystu.

Dyskusja o tym, co czeka branżę w przyszłości, po-
jedynek start-upów, mini expo, pokazy technologii 
5G i „biznesowe randki” – organizatorzy wydarzenia: 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i APPLiA Pol-
ska — Związek Pracodawców AGD, zadbali o to, aby 
uczestnicy Kongresu mieli całkowicie wypełniony 
czas. W spotkaniu wziął udział prof. Piotr Gliński, któ-
ry podczas swojego wystąpienia podkreślał, że dzia-
łania podejmowane przez rząd bezpośrednio przekła-
dają się na gospodarkę. – Dzięki naszym działaniom 
przesunęliśmy kilka milionów ludzi do klasy średniej 

niższej. To są w tej chwili nie tylko świadomi oby-
watele, ale i konsumenci – mówił wicepremier prof. 
Piotr Gliński. – Polskie rodziny bogacą się, wychodzą 
ze sfery biedy, zaczynają bardziej racjonalnie funk-
cjonować i wtedy potrzebują większej ilości sprzętu 
AGD. Jednoczesny rozwój gospodarczy i bogacenie się 
Polaków powoduje, że klasa tak zwana średnia prze-
chodzi jeszcze wyżej i szuka nowych innowacyjnych 
rozwiązań. I w odpowiedzi na te potrzeby branża AGD 
takie dostarcza.

Słowa premiera potwierdzają statystyki i specjali-
ści. W ubiegłym roku liczba sprzętu w polskich do-
mach przekroczyła sto milionów sztuk. Z raportów 
APPLiA wynika, że w 2014 roku Polacy na sprzęt AGD 
wydali 7,8 miliardów złotych, a w ubiegłym roku po-
nad 10 miliardów złotych.

Święto branży AGD w Łodzi
Ponad 22 miliony sztuk sprzętu AGD wyprodukowano w Polsce 

w ubiegłym roku. To najlepszy wynik w Unii Europejskiej. Na pralki, lodówki 
i inne urządzenia Polacy wydali prawie 10 miliardów złotych. Te imponujące 

statystyki zaprezentowano podczas drugiego Kongresu AGD w Łodzi.

W AGD rządzi Łódź
Podczas dyskusji o przyszłości branży AGD w Polsce 
wszyscy rozmówcy podkreślali, jej znaczenie dla pol-
skiej gospodarki. Wszyscy podkreślali także wielkość 
dotychczasowych inwestycji branży w Łodzi, gdzie 
już teraz produkcja sprzętu AGD jest największa, 
a szykują się kolejne wielkie inwestycje. Warto zazna-
czyć, że to właśnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej działają najwięksi gracze na rynku AGD 
– Whirpool, BSH, Miele. W sumie jest ich 26.

– W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest 
to wiodąca branża. Pod względem produkcji dużego 
AGD jesteśmy liderem w Polsce – mówił Marek Micha-
lik, prezes ŁSSE. – Pozyskaliśmy w ostatnich latach 
dużego inwestora, firmę Miele. W tej chwili buduje 
swoją pierwszą fabrykę, ale będą tam prawdopodob-
nie jeszcze trzy fabryki i mamy nadzieję, że może 
w przyszłości także centrum R&D. Moim marzeniem 
jest, żeby do strefy przyciągnąć jeszcze kilku produ-
centów mniejszego AGD.

Można się spodziewać, że branża AGD będzie się 
rozwijać. Realizowanych i planowanych inwesty-
cji jest więcej. Konrad Pokutycki, prezes BSH Sprzęt 
Gospodarstwa Domowego, podkreślał, że jego firma 
jest w trakcie rozbudowy wielkiej fabryki zmywarek 
i centrum R&D. Zwracał też uwagę, że prawie 90 pro-
cent całej produkcji trafia na eksport.

Skąd wziąć pracownika?
Problemem dla wszystkich firm, nie tylko z branży AGD 
może być sytuacja na rynku pracy. W Polsce działa już 
około 30 fabryk producentów AGD, w których zatrud-
nionych jest prawie 30 tysięcy osób. W Łodzi pośred-
nio i bezpośrednio w branży AGD pracuje blisko 6 tys. 
osób, a w całym województwie łódzkim liczba ta może 
być kilka razy większa. Z opracowanych prognoz wyni-
ka, że te liczby będą rosły. Na rynku pracy trwa walka 
o pracowników i wszystko wskazuje na to, że sytuacja 
pod tym względem się nie zmieni. Temu tematowi po-
święcony był panel „pracownik przyszłości”.

– W tych miejscach, gdzie branża AGD ma swoje lo-
kalizacje, pracowników jest już bardzo mało do pozy-
skania z rynku polskiego. Albo pracują gdzieś indziej, 
albo nie są zainteresowani płacami, które obowiązują 
– wyjaśniała Iwona Szmitkowska, prezes WorkSerivce 
S.A. – Prognozy wskazują na to, że rynek pracy nadal 
będzie rynkiem pracownika, co oznacza, że zarówno 
obecnie, jak i w najbliższej przyszłości branża AGD 
będzie musiała wspomagać się pracownikami spoza 
granic Polski, żeby wypełnić swoje zamówienia.

Już teraz szacuje się, że w Polsce może pracować po-
nad milion obywateli Ukrainy. To właśnie pracowni-
cy ze wschodu mają być uzupełnieniem luki na rynku 
pracy, także z krajów dla nas bardziej egzotycznych, 
jak Indie, Nepal czy Bangladesz.

AGD Start-up Challenge
Globalni producenci sprzętu AGD chętnie korzystają 
z wiedzy młodych firm. Współpraca gigantów ze start-
-upami coraz częściej przynosi korzyści również branży 

AGD. To właśnie często w małych zespołach pasjonatów 
powstają technologie, które zmieniają oblicze branży. 
Podczas łódzkiego Kongresu szerokiej publiczności za-
prezentowało się dziewięć start-upów w AGD Start-up 
Challenge. Ich prezentacja miała charakter pojedyn-
ków – start-upy miały trzy minuty na to, żeby przekonać 
publiczność do stworzonych przez siebie rozwiązań. 
Oceniane były dziedziny: logistyka, HR i e-commerce. 
O zwycięstwie decydowali uczestnicy kongresu.

Rywalizację wygrał start-up Dronhub, który buduje 
stacje dokujące dla dronów. Dzięki temu rozwiązaniu 
drony nie muszą być obsługiwane przez człowieka 
i mogą działać praktycznie cały czas, na przykład pa-
trolować teren fabryki, rurociągi czy granice państw. 
Dronhub pracuje nad swoim projektem wspólnie z Eu-
ropejską Agencją Kosmiczną, a za zwycięstwo w AGD 
Start-up Challenge otrzymał 10 tys. zł od Łódzkiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej i 5 tys. zł od firmy Amica. 
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– Nowe technologie budują branżę AGD przyszłości. 
Udział start-upów w kongresie to część procesu budo-
wania ekosystemu Strefy i dowód na korzyści płynące 
z bycia w nim. Łączenie start-upów z dojrzałym bizne-
sem to osiąganie synergii w tworzeniu innowacji przez 
naszych partnerów – wyjaśniała wiceprezes ŁSSE, 
Agnieszka Sygitowicz.

Co dalej z branżą AGD?
Kongres AGD to dobre miejsce na to, by próbować od-
powiedzieć sobie na pytanie, co czeka branżę AGD 
w przyszłości. Już dziś producenci testują ekspres do 
kawy działający na polecenie głosowe, pralkę przy-
pominającą o wypranych i wysuszonych ubraniach, 
kuchnie indukcyjne dostosowujące pracę do kon-
kretnej potrawy – krótko mówiąc smart AGD, czyli 
urządzenia, które mają myśleć za nas. Autonomizacja 
urządzeń będzie coraz powszechniejsza, lecz praw-
dziwa rewolucja może dotyczyć logistyki.

Według szacunków w tej chwili w Europie brakuje 
od 80 do 120 tys. kierowców samochodów ciężarowych. 
Niewykluczone, że za kilka lat pralki, zmywarki czy 
lodówki z punktu A do punktu B będą rozwoziły au-
tonomiczne ciężarówki. – Komercyjne wykorzystanie 
transportu bezzałogowego będzie moim zdaniem moż-
liwe za pięć do siedmiu lat – mówił Marcin Szewliński, 

z Electrolux Polska. – Pojazdy takie już istnieją, tylko są 
w fazie badań. Wcześniej czy później one i tak się poja-
wią, a jest to związane ściśle z rynkiem pracy.

Przyszłością będzie Przemysł 4.0, który ma po-
zwolić na znaczne obniżenie kosztów produkcji. 
W czwartej rewolucji przemysłowej wszystkie ele-
menty fabryki mają być połączone w sieci. Pozwoli 
to na obserwowanie procesu powstawania produktu 
w czasie rzeczywistym i jego zmianę na każdym eta-
pie. Takie rozwiązanie powinno zakończyć problem 
produkcji krótkich serii produktów – z reguły bardzo 
nieopłacalny.

Biznesowe randki
Drugi dzień Kongresu AGD w Łodzi zamknął „Busin-
nes Mixer”, czyli tak zwane biznesowe randki. Przy 
jedenastu stołach usiedli przedstawiciele ponad stu 
firm. Każdy miał 3 minuty, by opowiedzieć o swojej 
firmie. Gdy wszystkie osoby przy stoliku zabrały głos, 
mogły przesiąść się do kolejnego.

– W 90 minut każdy z uczestników odbywa prawie 
trzy tysiące rozmów i myślę, że może zdobyć około stu 
nowych kontaktów. Trzeba byłoby wiele kilometrów 
przejechać albo spędzić bardzo dużo czasu na roz-
mowach telefonicznych, żeby osiągnąć podobny efekt 
– mówi Marek Michalik, prezes ŁSSE S.A. l

W ostatnich dwóch latach ponad 1000 przedsiębiorstw z wo-
jewództwa łódzkiego podniosło kompetencje pracowników. 
Wszystko dzięki Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i pro-
jektowi Strefa RozwoYou. W ten sposób ŁSSE udało się osią-
gnąć postawiony cel – rozwój konkurencyjności firm z regionu 
oraz wsparcie pracowników w edukacji poza formalnej.

Brak środków na szkolenie pracowników sprawia, że 
wiele firm przestaje być konkurencyjnymi. Okazuje 
się, że największą barierą do efektywnego life long 
learningu jest ograniczony budżet. Łódzka Specjal-
na Strefa Ekonomiczna po konsultacjach z firmami 
z łódzkiego, podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu 
Strefa RozwoYou. Celem działania było dofinanso-
wanie usług rozwojowych w formie szkoleń, kursów, 
usług doradczych czy studiów podyplomowych.

Po dwóch latach realizacji projektu Spółka może 
pochwalić się sporym sukcesem. Dzięki dystrybucji 
bonów ze szkoleń skorzystało ponad 1000 firm, co 
pozwoliło na podniesienie kompetencji prawie 6300 
pracowników. Dla Strefy, która decydowała o podzia-
le posiadanych środków, istotne było również zak-
tywizowanie do udziału w usługach rozwojowych 
mikro i małych firm, które stanowią wielki potencjał 
województwa łódzkiego. Ogółem w ramach projektu 
rozdysponowano prawie 24 miliony zł.

– Strefa RozwoYou to nasz wielki sukces, o czym 
świadczy liczba przedsiębiorstw, które skorzystały 
z dotacji. Cieszymy się, że projekt spotkał się z tak du-
żym zainteresowaniem. Niezwykle cenne było dla nas 
wsparcie regionalnych firm, ale również możliwość 
spotkania się z ich przedstawicielami w ramach naszej 
akcji camperowej. Realizując projekt, postawiliśmy na 

bezpośredni kontakt i zindywidualizowaną obsługę 
MŚP. Takie podejście spowodowało, że każdy przedsię-
biorca czuł się komfortowo. Dzięki temu zmieniło się 
postrzeganie pozyskiwania środków unijnych. Poka-
zaliśmy, że może ono być łatwe, transparentne i szyb-
kie – podsumowuje projekt Agnieszka Sygitowicz, Wi-
ceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedsiębiorcy korzystający z dotacji przyznawanych 
w projekcie Strefa RozwoYou najczęściej korzystali z kur-
sów, szkoleń i usług doradczych. Większość z nich podno-
siła kompetencje językowe, poznawała regulacje prawne 
z zakresu RODO oraz aktualizowała wiedzę w obszarze 
kursów zawodowych. Wielu przedsiębiorców dzięki 
dotacjom podjęło wyzwanie i uczestniczyło w usługach 
rozwojowych pozwalających na przekwalifikowanie 
profilu firmy, bądź poszerzenie zakresu oferowanych 
usług. Dziś podkreślają, że bez wsparcia ŁSSE nie mo-
gliby pozwolić sobie na tak odważne działania. Efekty 
Strefy RozwoYou dały impuls do starań o kontynuację 
projektu. – Realizacja Strefy RozwoYou pokazała skalę 
potrzeb MŚP z regionu łódzkiego w zakresie podnoszenia 
kompetencji. Dlatego nie chcemy rezygnować z tej formy 
wsparcia dla przedsiębiorców. Już jesienią planujemy 
kolejną odsłonę projektu – zapowiada Marek Michalik, 
Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna była pierw-
szym w województwie łódzkim Operatorem bonów 
rozwojowych i jedyną w Polsce strefą ekonomiczną, 
która podjęła się realizacji tego typu programu. Projekt 
Strefa RozwoYou był współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. l

ŁSSE zmienia oblicze biznesu
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LIFE IN. Łódzkie: Co jest największą wartością 
w SpilloMedia?
Danuta Zarzycka: Ludzie, z którymi pracuję. Dynamiczni, 
kreatywni, z głowami pełnymi pomysłów. Pracujemy twór-
czo nie odtwórczo. Robimy dobre projekty, a takie wyma-
gają czasu na przemyślenie. Pracujemy zespołowo, podczas 
burzy mózgów przy kawie lub podczas lunchu tworzą się 
najlepsze pomysły. Patrząc na historię różnych wynalaz-
ków, dostrzeżemy, że i owszem niektóre z nich powstały pod 
wpływem impulsu, ale większość poprzedzona była kon-
kretnymi przygotowaniami. W naszej pracy nie ma miejsca 
na improwizowanie. My nie działamy bez planu.

Praca zespołowa jest niezwykle istotna, ale pewnie każdy 
z Was ma swoją dziedzinę, w której się specjalizuje?
Danuta Zarzycka: Oczywiście, że tak. Nikt z nas nie zna 
się na wszystkim. Najważniejsze jest, żeby praca była przy-
jemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Doradzamy w za-
kresie budowania wizerunku, brandingu, social mediów, 
marketingu, organizowania eventów, public relations, two-
rzenia stron internetowych i monitoringu mediów. Jak wi-
dać zakres usług mamy dość szeroki. Nie ma takiej możliwo-
ści, aby jedna osoba została oddelegowana do wszystkiego. 
W zależności od koncepcji tworzymy zespoły projektowe.
Paulina Jajszczyk: To właśnie dlatego działamy zespoło-
wo i przede wszystkim nie boimy się sprawdzać w różnych 
rolach. Kiedyś zajmowałam się sprzedażą, teraz odpowia-
dam za szeroko rozumiane działania administracyjne, ale 
jak trzeba zająć się innymi rzeczami, jak chociażby poje-
chać i pomóc przy organizacji eventu, nie ma problemu. 
W naszym zespole zawsze liczy się dobra organizacja i od-
powiedni podział ról. Jesteśmy grupą wielozadaniową i ta-
kich ludzi szukamy do współpracy – otwartych na posze-
rzanie swoich kompetencji i z głowami pełnymi pomysłów. 

W branży, w której działacie, to chyba właśnie pomysł 
jest kluczem do sukcesu? 
Kamila Mężyk: Staramy się do każdego tematu podchodzić 
kreatywnie. Najpierw z klientami dużo rozmawiamy o wi-
zji, wartościach i misji. Musimy ich poczuć i jak to się mówi 
wejść w ich buty, dopiero wtedy można zbudować dobry, 
spójny przekaz, który komunikować będziemy na zewnątrz. 

Klienci przychodzą już ze swoimi gotowymi pomysłami, 
czy raczej są otwarci, na to, co im zaproponujecie? 
Danuta Zarzycka: Klienci trafiają do nas gównie z polece-
nia, bo wiedzą, że działamy niestandardowo i do każdego 
podchodzimy indywidualnie. Przychodzą i oczekują do-

W zespole siła
W branży kreatywnej liczy się zgrany zespół, który musi funkcjonować jak 

dobrze naoliwiona maszyna. Nie ma też miejsca na powielanie schematów, 
szablonowych pomysłów i standardowych działań. Poznajcie SpilloMedia, 

zespół kreatywnych ludzi, którzy nie boją się żadnych wyzwań.

brych, oryginalnych rozwiązań, które zaskoczą odbiorcę, 
spowodują efekt wow! W marketingu nie ma oczywistych 
i uniwersalnych sposobów na osiągnięcie dobrego efektu, 
dlatego pytanie – czym można zaskoczyć nabywców danej 
marki stawiamy sobie za każdym razem, gdy przystępujemy 
do pracy. Bo nie chodzi przecież o to, żeby powielać wcze-
śniejsze realizacje, czy też naśladować pomysły konkurencji. 
W naszych działaniach liczy się przede wszystkim niesza-
blonowy pomysł, dopasowany idealnie do potrzeb klienta, 
bo nie zapominajmy, że on jest tutaj najważniejszy.

A co w dzisiejszych czasach jest najważniejsze 
w budowaniu wizerunku? 
Łukasz Ołtarzewski: Tożsamość marki, czyli bardzo oso-
biste wyobrażenie i odczucie potencjalnych klientów na te-
mat produktu, usługi lub firmy. Inaczej mówiąc to nie to, co 
sami mówimy o sobie, tylko to, co mówią o nas inni, jak nas 
widzą, jak odbierają, jakie odczucia w nich wywołujemy. 
Dopiero w oparciu o tożsamość marki firmy budują pożą-
dany wizerunek, który wpływa na decyzje konsumentów. 
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Początki każdego przedsiębiorcy są różne. Od czego 
należy zacząć? 
Danuta Zarzycka: Od zdefiniowania tego, co mogę robić 
i jakie mam umiejętności. Sama nazwa firmy też jest istot-
na, zostaje w pamięci na lata, jest wizytówką, to nią posłu-
gują się ludzie polecając nas innym. Logo jest również nie-
zwykle ważne, przede wszystkim w budowaniu spójnego 
wizerunku firmy. Nasz logotyp otrzymałam w prezencie 
„na szczęście/na nową drogę” od zdolnej i utytułowanej, 
Izabeli Jurczyk ze Studia Design. Jednak bez szczegółowej 
wiedzy o swoich kompetencjach i bez dokładnego planu 
działania nie przybliżymy się do sukcesu rynkowego. 

Co Waszym zdaniem decyduje o dobrej współpracy?
Łukasz Ołtarzewski: Otwartość na innych, umiejętność 
słuchania i komunikowania się. Osoby, z którymi współpra-
cujemy są ciekawi drugiego człowieka, ciekawi świata, mają 
świadomość tego, że w dzisiejszych czasach bez odpowied-
niej komunikacji z otoczeniem niewiele uda się osiągnąć. 
Potrafią nam zaufać, przekonać się do naszych pomysłów. 
Połączenie tych wszystkich elementów gwarantuje sukces. 

Jak sobie radzić w dobie mediów społecznościowych i czy 
bez nich naprawdę nie istniejemy?
Danuta Zarzycka: Da się żyć bez mediów społecznościo-
wych (nie wszyscy moi znajomi mają swoje konta), tak 
samo, jak nie każda firma ma potrzebę prezentowania 
swojej oferty na Facebooku. Dobór kanałów musi być ade-
kwatny do usługi, produktu i grupy docelowej. Media spo-
łecznościowe są powszechnie wykorzystywanym kanałem 
dotarcia do odbiorców, ale przy ogromnej ilości treści, któ-
ra się z nich wylewa, warto dokładnie przeanalizować, co 
chcemy prezentować na firmowym profilu. Dobrze, by te 
wpisy miały wartość dla innych, a nie tylko dla nas. Dobrze 
jest pokazać, że działamy na różnych polach, jesteśmy dy-
namiczni i aktywni. 

Wasze dotychczasowe doświadczenia zawodowe się 
przydają?
Danuta Zarzycka: Przez wiele lat byłam odpowiedzialna 
za sprzedaż w kilku organizacjach biznesowych, jak rów-
nież w strukturach korporacyjnych, prowadząc zespoły 
handlowe. Ostatnio przez sześć lat m.in. jako dyrektor re-
gionalny zarządzałam trzema oddziałami w znanej gru-
pie radiowej w Polsce. Ale przychodzi taki moment w ży-
ciu, że człowiek pragnie czegoś nowego. Wiedziałam, że 
chcę się rozwijać, zrobić coś dla siebie, i tak dwa lata temu 
podjęłam decyzję o odejściu z radia „na swoje”. Zdefinio-
wałam obszary, w których dobrze się czuję i to dało mi za-
rys tego, co mogę zaoferować moim przyszłym klientom. 
Lubię zmiany i nie boję się nowych wyzwań, jednocześnie 
wciąż stawiając sobie nowe cele i wyzwania. Wszyscy 
w Spillo mamy potrzebę rozwoju, regularnie uczestniczy-
my w kongresach i szkoleniach. 

Można Was znaleźć w wyjątkowym miejscu na OFF 
Piotrkowska. Dlaczego akurat tutaj? 
Danuta Zarzycka: Doprowadził nas tutaj zbieg fortunnych 
zdarzeń. W tym miejscu czujemy się wyjątkowo i co więcej 
nasi goście również. Przyjdź do naszego biura na filiżankę 

SpilloMedia Group
Off Piotrkowska; Łódź, ul. Roosevelta 8 
tel.: 42 233 80 11
biuro@spillomedia.com
spillomedia.com

wybornej kawy, porozmawiamy o tym, w czym mogliby-
śmy pomóc. Zapraszamy również młodych i zdolnych ludzi, 
którzy chcieliby podjąć współpracę z nami. Gwarantujemy 
możliwość realizacji własnych pomysłów, miłą atmosferę, 
biuro w centrum Łodzi oraz elastyczne godziny pracy. l

Rozmawiał Damian Karwowski 
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LIFE IN. Łódzkie: Od ponad 10 lat prowadzi Pani własną 
agencję hostess i modelek, od 12 działa w branży 
eventowej, co się przez te lata zmieniło?
Elżbieta Spychała: Przede wszystkim zmieniły się wyma-
gania i świadomość klienta, a co za tym idzie, znacznie po-
szerzyło i nadal poszerza się pole naszego działania. Kiedyś 
hostessa lub host kojarzyli się przeważnie z zadaniami wi-
zerunkowymi. Szczególnie dotyczyło to kobiet, które miały 
stanowić element ozdobny eventu. Teraz hostessy i hości 
powinni wykazywać się dużymi kompetencjami, wcielić się 
w skład zespołu organizatorów i pomagać klientowi na każ-
dym etapie wydarzenia: przy rejestracji uczestników, udzie-
laniu podstawowych informacji związanych z eventem 
(często w języku angielskim), wręczaniu nagród na scenie, 
prowadzeniu animacji i aktywności dla gości, opiekując się 
przydzieloną im grupą, występując w roli jej przewodnika, 
tłumacza. Ich zadania są bardzo różnorodne i wymagają 
umiejętności z zakresu sprzedaży bezpośredniej (przy de-
gustacjach i innych akcjach typowo nastawionych na zwięk-
szenie sprzedaży), komunikacji i umiejętności interperso-
nalnych, przestrzegania zasad biznesowego savoir-vivre, 
znajomości języków, aż wreszcie nienagannej aparycji. To, 
co się również zmieniło i na co trzeba zwrócić szczególną 
uwagę, to dążenie do parytetu płci. Kiedyś ta branża była 
wręcz zdominowana przez kobiety – teraz coraz częściej 
światowe firmy decydują się świadomie na zatrudnienie tej 
samej liczby hostess i hostów.

Czego się Pani nauczyła przez te lata?
Przez te wszystkie lata nauczyłam się najważniejszej rzeczy: 
w tej branży trzeba być skutecznym – mój zespół jest zawsze 
skoncentrowany na tym, by osiągnąć postawione nam cele 
ilościowe i jakościowe. Sprzedajemy, promujemy, animujemy, 
informujemy, wyjaśniamy. Z punktu widzenia gości/odwie-
dzających jesteśmy ważną składową każdego wydarzenia.

Co miało na Panią największy wpływ na początku kariery 
zawodowej?
Ludzie, którzy zmotywowali mnie do działania i odkryli 
przede mną tajniki branży eventowej. Mentorki, które na-
potkałam w swoim życiu nie przypadkiem. Moja pierwsza 
szefowa z branży nauczyła mnie dokładności, przywiązywa-
nia wagi do każdego, nawet najmniejszego szczegółu, skru-
pulatnego pisania budżetów, tworzenia przeciągających oko 
ofert, aż wreszcie sposobu komunikacji z klientem. Druga 
przełożona nauczyła mnie pracowitości (czasem ponad siły), 
skuteczności w działaniu i samodzielności. Nie każdy trafia 
tak dobrze. Bardzo dużą rolę odegrała tu również moja prze-
szłość taneczna – zawody, rygor, pokazy taneczne, w których 

Trzeba być skutecznym
Przez lata nauczyłam się najważniejszej rzeczy, bycia skutecznym. Mój zespół 

zawsze jest skoncentrowany na tym, by osiągnąć postawione nam cele 
– mówi Elżbieta Spychała, właścicielka Agencji Hostess i Modelek Embassy.

brałam udział. Taniec uczy pokory, pracowitości i cierpli-
wości. Nie mogłabym nie wspomnieć o moich przyjaciołach 
– tych samych od lat oraz oczywiście rodzicach. Dzięki do-
świadczeniu zawodowemu uświadomiłam sobie, co dla mnie 
w biznesie jest najważniejsze. Misją mojej firmy jest budo-
wanie wyjątkowych, satysfakcjonujących relacji z klientami 
i pracownikami. Wierzę w to, że tylko działania oparte na 
głębokim szacunku, zrozumieniu i radości z przebywania ze 
sobą, pozwalają na najwyższy poziom współpracy.

Czy łatwo było nauczyć się delegowania zadań 
innym, w dużej organizacji, to raczej konieczność 
i odpowiedzialność?
To była jedna z najcięższych rzeczy, z jaką przyszło mi się 
zmierzyć. W momencie, gdy zatrudniam około 1000 osób 
rocznie, wiadome jest, że nie mogę ich wszystkich nadzo-
rować sama. Mam zaufanych koordynatorów w każdym 

województwie, z dobrą wiedzą lokalną, świetnych project 
managerów, ale najchętniej i tak robiłabym wszystko sama. 
Taka już jestem.

Od odpowiedzialności przejdźmy teraz do największego 
eventu, przy którym Pani pracowała?
Każde zlecenie niezależnie od skali i ilości zaangażowanych 
osób, jest dla mnie tak samo ważne. Bardzo ciekawymi i wy-
magającymi wyzwaniami są dla nas zawsze prestiżowe kon-
ferencje międzynarodowe skupiające liderów sektora usług 
biznesowych, na których w poprzednich edycjach prelegen-
tami byli jedni z najwyższych rangą światowi politycy, przy-
wódcy i mówcy motywacyjni. Lista prelegentów w najlepszy 
sposób określała poziom i skalę wydarzenia oraz nasze po-
dejście, zaangażowanie i poziom skupienia. Dużym przedsię-
wzięciem jest również obsługa głównych stref naszych klien-
tów na największych polskich festiwalach, takich jak m.in. 
Audioriver, Ballantine’s True Music czy Sunrise Festival. 
Cenimy sobie ogromnie współpracę z jednym z największych 
i najbardziej popularnych sklepów meblowych, zapewniając 
całorocznie zespół hostess i hostów promujących kartę lojal-
nościową i inne produkty oraz usługi marki. Bardzo znaczą-
ca jest dla nas współpraca z większością galerii handlowych 
w województwie łódzkim. Cieszymy się ogromnie, że możemy 
całorocznie wspierać sprzedażowo wiodące firmy produkują-
ce wyroby alkoholowe oraz przedsiębiorstwa z obszaru gier 
liczbowych i loterii. Niezwykle interesująca i pełna wyzwań 
jest współpraca przy produkcji reklam telewizyjnych z jedną 
z najbardziej popularnych polskich firm farmaceutycznych. 
Nie sposób wymienić wszystkich naszych partnerów. Każda 
z tych firm jest inna, ma inne przyzwyczajenia i warunki 
współpracy. Naszym zadaniem jest dopasowanie się do okre-
ślonego sposobu komunikacji i wymagań korporacyjnych.

Czy prowadzi Pani statystyki dotyczące liczby 
eventów obsługiwaną rocznie i liczby hostess i hostów 
potrzebnych do realizacji?
Obsługujemy około 300 zleceń rocznie, zatrudniając około 
1000 hostess, hostów, animatorów, epizodystów, statystów, 

koordynatorów, grafików i wizażystów. Od lipca ruszam 
z nowym projektem Wawamodels. To będzie filia naszej 
agencji w Warszawie – kolejne ekscytujące wyzwanie dla 
mnie oraz moich koleżanek i kolegów z pracy.

Na nasze drugie spotkanie przyszła Pani z córeczką. Jak 
udaje się Pani łączyć bycie szefową z rolą mamy i żony?
Powiem wprost: wszystkie opowieści o kobietach idealnie 
i zwinnie niczym akrobatki poruszających się w sferze 
prowadzenia dużej organizacji, bycia mamą, żoną, gospo-
dynią, aż wreszcie zadowoloną z siebie i pełną energii ko-
bietą, uważam za gatunek science fiction. Zawsze któraś ze 
sfer będzie delikatnie zaniedbana na rzecz drugiej, ale na 
szczęście szybko można to nadrobić. Dzięki miłości i wza-
jemnej mobilizacji codzienne zadania stają się łatwiejsze, 
a problemy zyskują miano sytuacji do rozwiązania.

Praca i życie codzienne wymagają bardzo dobrej 
organizacji i ogromu siły, jak Pani sobie z tym radzi?
Może to zabrzmi samolubnie, ale zaczynam od siebie. 
Zdrowo się odżywiam, nie jem mięsa, staram się wysy-
piać, choć czasem graniczy to z cudem przy hiperaktyw-
nej małej istotce, dużo ćwiczę, tańczę, biegam dystanse 
6-10 km. Dzięki temu mam więcej energii i zapału, by zaj-
mować się rodziną i firmą, a przy okazji daję przykład roz-
wijającej się pod moimi skrzydłami małej kobiecie. Mój 
mąż jest sportowcem, więc w takim duchu wychowujemy 
córeczkę. Dziecko dodaje dużo siły – tworzymy rzeczy nie-
wyobrażalne i to jest piękne. l

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Artur Frontczak

Zdjęcia: archiwum prywatne

Agencja Hostess i Modelek Embassy
tel. 797 127 775
biuro@embassy.com.pl
www.embassy.com.pl
www.wawamodels.pl



38

 biznes

39

Jak znaleźć idealne biuro? – odpowiedzi na to pytanie szuka 
wiele łódzkich firm. Lokalizacja, wyposażenie, przestrzeń, 
a przede wszystkim cena to podstawowe czynniki, na 
które zwracają uwagę pracodawcy. Czy warto wybrać 
tańsze, nieumeblowane biuro do samodzielnej aranżacji, 
czy gotową usługę biurową z elastycznym systemem 
abonamentowym? Sprawdźmy!

Jednym z najważniejszych czynników przy podejmo-
waniu decyzji o wyborze biura na wynajem w Łodzi 
jest cena najmu. W Łodzi jest wiele ofert nieumeblo-
wanych powierzchni biurowych do własnej aranżacji 
klasy B zaczynających się już od 18 zł za metr kwadra-
towy przy większych powierzchniach. Mniejsze loka-
le do 50 mkw. można znaleźć za około 35 zł za metr 
kwadratowy netto. Znacznie droższe są biura klasy 
A o podwyższonym standardzie wykończenia, wypo-
sażenia i z obsługą. W tym przypadku koszt wynajmu 
takiego biura to 40-60 zł za metr kwadratowy netto. 
Choć cena za lokal na biuro może nam się wydawać na 
początku atrakcyjna, warto zastanowić się, z jakimi 
dodatkowymi, ukrytymi kosztami będziemy mieli do 
czynienia oraz czy opłaca nam się poświęcać czas na 
niezbędne wyposażenie i obsługę.

Ukryte koszty stałe wynajmu biura
Przy zespole 20-osobowym będzie nam potrzebne po-
mieszczenie około 200-metrowe. Nie najdroższe i nie 
najtańsze biuro w Łodzi, to koszt ok. 9 200 zł brutto. 
Na tym jednak nasze wydatki się nie kończą. Po wy-
najęciu biura musimy od razu ponieść wysokie dodat-
kowe koszty umeblowania i wyposażenia. Na w miarę 
solidne urządzenia i meble dla 20 osób, trzeba wydać 
blisko 50 tys. zł brutto. Przyjmując okres amortyzacji 
na 5 lat, miesięczny koszt brutto wynajmu biura wzro-
śnie przez to o blisko 1 000 zł brutto.

Do kosztów najmu, musimy doliczyć media (prąd, 
woda, gaz), podatki, wywóz śmieci, ubezpieczenie, In-
ternet i telefon, sprzątanie oraz bieżące koszty zużycia 
środków higieny i napojów (kawa, woda). A zatem sza-
cunkowe comiesięczne koszty stałe biura dla 20 osób, 
to dodatkowo ponad 8 000 zł brutto. Ale to nie wszyst-
ko, bo rzeczywisty koszt najmu nieumeblowanego 
biura w Łodzi musimy jeszcze podwyższyć o koszty 
incydentalne (naprawa sprzętów i mebli, amortyza-
cja, zużycie i wymiana sprzętów, awarie i utrzymanie 

instalacji oraz nieplanowane koszty dodatkowego zu-
życia, sprzątania etc.). Na to trzeba przeznaczyć około 
1 000 zł miesięcznie. Razem stanowi to już poważny co-
miesięczny wydatek – 19 200 zł brutto.

Kolejnym kosztem, który musimy uwzględnić, wy-
najmując biuro do własnej aranżacji, są koszty al-
ternatywne – przede wszystkim czas poświęcony na 
zarządzanie biurem. Większość właścicieli średnich 
firm nie może sobie pozwolić na zarządzanie biurem. 
Dlatego jedynym sposobem na uporanie się z biurową 
logistyką przy 20 osobach jest zatrudnienie office ma-
nagera. Według portalu wynagrodzenia.pl przeciętne 
wynagrodzenie office managera w Polsce w lutym 
2019 roku wyniosło 5 250 złotych brutto. Całkowity 
koszt biura dla 20-osobowej firmy wzrasta więc do 
24 450 złotych.

A co jeśli zmienią się nasze potrzeby?
Rynek pracy zmienia się dziś dynamicznie, co spra-
wia, że większość firm, zwłaszcza innowacyjnych, 
działających w sektorze IT lub sprzedających usługi 
cyfrowe, nie jest w stanie do końca przewidzieć, jak 
firma będzie wyglądała za dwa lata. Może odnotuje 
dynamiczny wzrost i będzie trzeba szybko zatrud-
nić dodatkowych pracowników, a może wejdzie na 
rynek globalny i większa część pracowników będzie 
pracowała zdalnie, przez co tak duże biuro nie bę-
dzie już potrzebne. Co w takiej sytuacji zrobić z biu-
rem, w które zainwestowało się już kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, i z którym wiąże nas umowa najmu 
na kilka lat? Może warto pomyśleć o innych rozwią-
zaniach dostępnych na rynku?

Od niedawna w Łodzi pojawiły się nowe, elastyczne 
usługi biurowe – w pełni wyposażone powierzchnie 
biurowe z obsługą i elastycznym systemem najmu. 
Sprawdźmy, z jakimi kosztami musi liczyć się 20-oso-
bowy zespół w przypadku najmu takiej powierzchni. 
Za przykład niech posłuży istniejący od października 

Wynajem biura 
w Łodzi, czyli jak 

znaleźć idealne biuro 
i nie przepłacić

2018 roku Co:Spot przy ul. Zachodniej 70 (3 minuty 
pieszo od Piotrkowskiej, 10 minut piechotą od Ma-
nufaktury).

Położony w samym centrum miasta biurowiec 
Co:Spot, to ponad 4 500 metrów kwadratowych sty-
lowej przestrzeni biurowej, z usługami biurowy-
mi dedykowanymi dla firm każdej wielkości, od 
freelancera po korporację. Swoim klientom propo-
nuje kilka rodzajów rozwiązań: przestrzeń cowor-
kingową z biurkami na wynajem na zasadzie „hot 
desk” (kto pierwszy, ten lepszy), biurka dedykowa-
ne we współdzielonym biurze, biura prywatne za-
mykane na klucz – od jednej do dwudziestu osób, 
a także „Siedzibę by Co:Spot”, czyli biuro „szyte na 
miarę” dla firm zatrudniających ponad dwadzie-
ścia osób, z kompleksową aranżacją i zarządzaniem 
przestrzenią biurową oraz sale konferencyjne do-
stępne bezpłatnie dla wszystkich członków społecz-
ności w ryczałcie lub wynajmowane na godziny.

Koszty wyposażonego biura z obsługą
Decydując się na gotowy produkt biurowy – urządzo-
ne biuro z pełną obsługą – unikniemy kosztów zwią-
zanych z wyposażeniem biura i jego późniejszą obsłu-
gą. Wszystko jest już przygotowane za nas, w cenie 
947 zł brutto od pracownika, co daje nam miesięcznie 
18 940 zł brutto za 20-osobowy zespół. W porównaniu 
do wynajętej powierzchni biurowej jest to miesięcz-
nie o ponad 5 500 złotych brutto taniej.

Warto wiedzieć, że biura Co:Spotu wyposażone są 
w najwyższej jakości meble i sprzęty – ergonomiczne 
krzesła biurowe, solidne drewniane biurka pod wy-
miar, skórzane sofy i fotele w strefie wypoczynku, 
oraz w pełni wyposażoną kuchnię z lodówkami, zmy-
warką, mikrofalówką, najwyższej klasy ekspresem do 
kawy i czekolady oraz saturatorem do wody sodowej. 
Oprócz tego do dyspozycji są także wielofunkcyjne 
urządzenia biurowe najwyższej klasy – bez dodatko-
wych kosztów. Wynajmując gotową przestrzeń biuro-
wą w Co:Spot nie trzeba martwić się o zakup i montaż 
mebli ani o ich utrzymanie i amortyzację, a zatrud-
nieni przez Co:Spot office managerowie dbają o to, by 
niczego nie brakowało jego użytkownikom.

Wnętrza Co:Spotu wyróżniają się nie tylko funk-
cjonalnym i ergonomicznym wyposażeniem, lecz 
również robią wrażenie wieloma designerskimi ele-
mentami, na pierwszym piętrze znajdziemy ścianę 
z naturalnego mchu, a na czwartym… fiata 126p.

Dodatkowym atutem współdzielonych powierzch-
ni biurowych jest niewątpliwie możliwość poznania 
ciekawych osób i nawiązania relacji biznesowych. 
Poza tym Co:Spot organizuje bezpłatne eventy i szko-
lenia dla swoich członków (z HR-u w IT, Content Mar-
ketingu i SEO, czy technik negocjacyjnych). l

Łódź, ul. Zachodnia 70
tel. 605 115 214
www.cospot.pl
facebook.com/CoSpotPL

Radosław Szwugier, co-founder w Co-
Spot office & coworking
Biuro to inwestycja, dlatego naprawdę 
warto się zastanowić, gdzie chcemy je 
ulokować. Biuro może stać się wspania-
łym miejscem do nawiązywania relacji 
biznesowych z innymi partnerami, miej-
scem, gdzie szybko pozyskujemy zlece-

nia, znajdujemy firmy, z którymi możemy kooperować – zleca-
jąc sobie nawzajem pracę. Właśnie dlatego warto pomyśleć 
o przestrzeni coworkingowej, jaką znaleźć można w Co:Spocie. 
Tu zaciera się słowo – konkurencja, a uwypukla – partner.

nie konkurent, a partner

Zeskanuj kod: 
więcej informacji i zdjęć
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LIFE IN. Łódzkie: Czas na wakacje. Jakie auto poleciliby 
Panowie na rodzinne objazdowe wakacje po Polsce?
Mateusz Kałuża: Samochodem, który idealnie sprawdzi 
się zarówno w trasie, jak i na bezdrożach jest niewąt-
pliwe Volkswagen California. Model ten często bywa 
określany „domem na kołach” i nie sposób się z tym nie 
zgodzić. Dzięki temu, od ponad 30 lat, użytkownicy VW 
Californii nie muszą jakoś specjalnie planować urlopu. 
Z tym autem wybór miejsca, czy czas pobytu ma drugo-
planowe znaczenie. Wolność — to słowo doskonale opi-
suje to, co użytkownicy zyskują dzięki VW Californii. 
Od samego początku produkowana jest z zachowaniem 
zasady maksymalnej funkcjonalności, jaką tylko da się 
zmieścić w tej kubaturze. Można w niej znaleźć m.in. 
wygodne łóżko, kuchnię, a nawet łazienkę czy prysznic. 
Wyjątkowa praktyczność sprawiła, że Californię poko-
chały miliony użytkowników.

Czym nas zaskoczy California – mocą, niskim spalaniem, 
komfortowym wnętrzem, czy może technicznymi 
nowinkami, których zapewne nie brakuje?
Radosław Niemczyk: Myślę, że każdy znajdzie w VW Cali-
fornii coś dla siebie. Nadmienię, że w tym roku „rodzina” Ca-
lifornii powiększyła się o kolejne modele rekreacyjne, m.in. 
o Grand Californię 600 i Grand Californię 680 – zbudowane 
na bazie VW Craftera. Tym samym Marka VW Użytkowe 
wyznaczyła nowe standardy w tym segmencie. Starannie 
zaprojektowane, przestronne wnętrza zawierają mnóstwo 

Nie tylko wakacyjna California
O wakacyjnych podróżach, Californii, autach tworzonych na potrzeby przedsiębiorców, 

rekordowej sprzedaży i nowej erze w motoryzacji, rozmawiamy z Mateuszem Kałużą, 
kierownikiem Działu Sprzedaży Volkswagen Użytkowe Krotoski-Cichy Łódź oraz 
Radosławem Niemczykiem, specjalistą ds. Sprzedaży Volkswagen Użytkowe.

praktycznych schowków, które pozwolą bez najmniejszego 
problemu pomieścić potrzebne rzeczy. Oprócz tego na uwagę 
zasługuje wszechobecna ergonomia, jak i to, że w aucie mogą 
spokojnie spać cztery osoby. Ponadto trwałe i ekonomiczne 
silniki, które pozwalają na dynamiczną jazdę przy jednocze-
snym zachowaniu optymalnego spalania. Każda California 
to auto na rodzinne wyjazdy, dające możliwość sprawnego 
przemieszczania się z zachowaniem przy tym komfortu, jaki 
możemy porównać z jazdą samochodem osobowym.

Na rodzinne wyjazdy, chociażby nad morze zapewne 
dobrze sprawdzi się też Caddy. Ten model sprzedawany 
jest w różnych wersjach i wykorzystywany może być 
zarówno jako auto rodzinne, jak i transportowe?
Mateusz Kałuża: Dokładnie tak. W rozmowach z klien-
tem często pada stwierdzenie „wielozadaniowość” – taki 
właśnie jest VW Caddy. Dostępne wersje nadwozi i wy-
posażeniowe dają użytkownikom wiele możliwości. Co 
za tym idzie samochód w wersji osobowej, można wyko-
rzystywać nie tylko jako pakownego, miejskiego dostaw-
czaka, ale również rodzinnego kombivana. Szeroki wybór 
jednostek napędowych w zestawieniu z manualną lub au-
tomatyczną skrzynią biegów DSG, a także rozwiązania na-
pędu przedniego bądź 4MOTION nadają Volkswagenowi 
Caddy jeszcze więcej uniwersalności. Na uwagę zasługuje 
również ilość miejsca wewnątrz dla kierowcy i pasażerów 
(auto może pomieścić nawet siedem osób), a także prze-
wożonego ładunku. To auto służy specjalistom z niemalże 

każdej możliwej branży – świadczy to tylko o jednym – 
wszechstronności, jaka cechuje VW Caddy. To samochód 
pracujący, „żadnej pracy się nie boi”.

Sprzedaż użytkowych modeli Volkswagena wzrosła 
w kraju o ponad jedną piątą. Największy wzrost 
odnotował Crafter – o ponad dwie trzecie.
Mateusz Kałuża: Ostatnie lata dla marki Volkswagen Sa-
mochody Użytkowe są rekordowe pod względem sprzeda-
ży. W 2018 roku marka wprowadziła na polski rynek ponad 
11 tysięcy nowych „dostawczaków”. Wynik ten pokazuje, że 
klienci jeszcze bardziej doceniają walory dostawczych Vol-
kswagenów. A co do VW Craftera – jest to samochód stwo-
rzony od podstaw we współpracy inżynierów/projektan-
tów VWSU z klientami wszystkich grup, którzy na co dzień 
korzystają z samochodów tego segmentu. Przeprowadzono 
wywiady z użytkownikami i właścicielami firm, dokonano 
analizy rynku, zorganizowano spotkania z producentami 
zabudów, czy w końcu zaangażowano inżynierów/projek-
tantów VWSU w uczestnictwo w codziennej pracy firm 
z branż: logistycznej, kurierskiej, transportowej, budow-
lanej, serwisowej. Zgromadzono wiedzę, dzięki której po-
wstał ergonomiczny i innowacyjny pod każdym względem 
Nowy Crafter. Nie ma się co dziwić, że Crafter cieszy się 
wśród klientów nieustannie rosnącym zainteresowaniem 
– nie może być inaczej, w końcu to oni go stworzyli.

Czym wyróżniają się Państwa samochody użytkowe, że 
cieszą się takim uznaniem i zdobywają wiele nagród, 
m.in. w plebiscycie Fleet Awards?
Radosław Niemczyk: Składa się na to wiele czynników, 
które określane są jako całkowity koszt użytkowania. Myślę, 
że tym, co wyróżnia Samochody Użytkowe VW, jest wyso-
ka jakość pod każdym względem. Poza tym warto zwrócić 
uwagę na możliwość dostosowania naszych aut do potrzeb 
klienta – wykorzystując możliwości, jakie dają nam produ-
cent (w ramach konfiguracji poszczególnych modeli) i spe-
cjalistyczne firmy zabudowujące. Kolejnym czynnikiem jest 
kompleksowa oferta – gdzie oprócz samego auta, jesteśmy 
w stanie dopasować warunki serwisowania, ubezpieczenia 
czy finansowania. Istotną kwestią jest także wysoka wartość 
odkupu samochodów marki VW Użytkowe.

Czy przedsiębiorcy mogą liczyć na Państwa elastyczność 
i pomoc w przypadku konstruowania na swoje potrzeby 
pojazdów specjalistycznych?
Mateusz Kałuża: Na tym polega nasza praca. Klient zainte-
resowany zakupem auta dostawczego ma zupełnie inne ocze-
kiwania, niż ten kupujący samochód osobowy. Najczęściej 

samochód, który proponujemy, musi dokładnie wpisywać się 
w specyfikę działalności naszych kontrahentów. Przedsię-
biorcy niejednokrotnie potrzebują stworzyć auto od początku 
i wówczas ważna jest nasza wiedza produktowa i specjali-
styczna, dotycząca m.in. branży, w której funkcjonuje dany 
klient. Czasami, by stworzyć takie auto, potrzeba zaangażo-
wania wielu osób. Jednak satysfakcja, jaką czujemy w mo-
mencie wydania samochodu, spełniającego w 100% oczeki-
wania klienta — jest czymś, dlaczego lubimy to, co robimy.

Napędy elektryczne w samochodach użytkowych to 
zapewne niedaleka przyszłość. W ciągu ilu lat zastąpią 
one obecnie eksploatowane modele?
Radosław Niemczyk: Tak naprawdę przyszłość rozpoczy-
na się dziś, tylko pęd życia w obecnych czasach, sprawia, 
iż nie zwracamy na to większej uwagi. Od dłuższego czasu, 
słyszymy o smogu, zmianach klimatycznych i konsekwen-
cjach z tym związanych. Przez to na rynku motoryzacyj-
nym podejmowane są działania, prowadzące do zmniejsze-
nia emisji szkodliwych substancji. Nie ulega wątpliwości, 
że napędy alternatywne to przyszłość motoryzacji, a nie-
ustannie rozwijająca się technologia sprawi, że będą one 
stawały się coraz lepsze. Dlatego cieszy fakt, że marka VW 
Samochody Użytkowe, dla której pracujemy, nie pozostaje 
obojętna na zmieniające się trendy. W naszej ofercie moż-
na znaleźć już E-Craftera, a niebawem dostępne będą także 
elektryczny VW Transporter i elektryczny Caddy. Warto 
wspomnieć też o bezemisyjnym „aucie nowych czasów”, 
jakim jest ID. BUZZ Cargo, które swoją stylistyką i oferowa-
nymi rozwiązaniami otwiera nową erę w motoryzacji. l

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler, Volkswagen Samochody Użytkowe

Krotoski-Cichy Łódź

Łódź, ul. Niciarniana 51/53,
tel. 42 677 17 00
infovw@krotoskicichy.com
www.volkswagenlodz.pl

Ostatnie lata dla marki Volkswagen 
Samochody Użytkowe są rekordowe 

pod względem sprzedaży. W 2018 roku 
marka wprowadziła na polski rynek ponad 

11 tysięcy nowych „dostawczaków”
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Trzeba być odważnym

LIFE IN. Łódzkie: W tym roku firma Jaszpol świętuje swoje 
30. urodziny. Wróćmy na chwilę do początków, jak to się 
zaczęło?
Krzysztof Jaroszewicz: To były bardzo ciekawe czasy dla 
ludzi odważnych. Wszystko zaczęło się w dobie wielkich 
przemian ustrojowych, w latach 1987-1989. Pracowałem 
wówczas w firmie Polmozbyt Łódź i nagle padło hasło 
– prywatyzacja. Prywatyzowano wszystko – sklepy, ser-
wisy, zakłady produkcyjne. Również i ja postanowiłem 
zaryzykować i kupiłem firmę w Zgierzu. Pomogło mi wie-
lu znajomych, którzy poręczyli kredyty. Razem ze wspól-
niczką założyliśmy spółkę – Zakład Usługowo-Handlowo-
-Produkcyjny „Jaszpol”. Zadebiutowaliśmy w 1989 roku, 
a rok później wprowadzono słynny pakiet reform Balce-
rowicza i to był początek kapitalizmu w Polsce.

I początek szybkiego rozwoju firmy?
To były bardzo interesujące lata. Interesy robiło się błyska-
wicznie i równie błyskawicznie firmy upadały. Tylko nie-
licznym udało się przetrwać. W początkach naszej działal-
ności mieliśmy bardzo szeroki asortyment, sprzedawaliśmy 
wszystko: części, narzędzia, oleje, farby, gwoździe. Potem 
zaczęliśmy wykupywać SKR-y, PGR-y, bazy transportowe. 
Z czasem podjęliśmy decyzję o tym, by się wyróżnić wśród 
wielu podobnych. Zapadła decyzja, że naszą specjalnością 
będzie wyłącznie rynek samochodowy. Jeszcze w 1989 roku 
podpisaliśmy umowy „autoryzacyjne” na obsługę samo-
chodów FSO i FSC Lublin, naprawialiśmy m.in. nyski, żuki. 
Zaczęliśmy szukać kolejnej autoryzacji. Spodobała nam się 
oferta Renault. Byli najbardziej przyjazną i otwartą firmą, 
przekonali nas swoją wizją i możliwościami szkoleniowymi, 

O jubileuszu 30-lecia, początkach firmy, zmieniającym się rynku motoryzacyjnym 
i oczekiwaniach klientów rozmawiamy z Krzysztofem Jaroszewiczem, 
właścicielem firmy Jaszpol, która jest największym w województwie 

łódzkim autoryzowanym dealerem Renault i Dacia.

a to było dla mnie niezwykle istotne – szczególnie szkolenia 
z zakresu sprzedaży, działań marketingowych, ponieważ 
jako inżynier wykształcony na klasycznej politechnice, nie 
miałem o tym zbyt dużego pojęcia. Pierwszą umowę, jeszcze 
z niemieckim przedstawicielem, podpisaliśmy w 1991 roku, 
rok później już z polskim importerem.

Od razu w ofercie mieliście wszystkie modele marki 
Renault?
Oczywiście, że nie, ale sprzedaż i tak była bardziej ren-
towna niż teraz. Od kilku do kilkunastu procent na samo-
chodzie, nie było żadnych bonusów, sprzedaży ratalnej. 
Przełomowy okazał się moment wprowadzenia do oferty 
Clio reklamowanego wówczas hasłem „Samochód z raju” 
oraz ogólnopolska loteria – „akcja kluczyk”. Najpierw do 
osób w całej Polsce wysyłano w kopercie kluczyk do auta, 
wystarczyło z tym kluczykiem odwiedzić salon i jeśli pa-
sował do zamka, szczęśliwiec wyjeżdżał nowiusieńkim 
autem z salonu. Podczas akcji nie mogliśmy wejść do salo-
nu, takie tłumy przychodziły, ale dzięki niej ludzie pozna-
li markę i lokalizację salonów Renault.

A jak wtedy wyglądał salon?
Na pewno nie tak, jak te, do których dzisiaj Państwa za-
praszamy. Nasz salon znajdował się w Zgierzu i mieściły 
się w nim zaledwie dwa samochody. Inny świat, inne re-
alia. By zamówić samochód, sprzedawca musiał czasem 
pozostać na linii telefonicznej ponad godzinę, a skserowa-
ne dokumenty wysłać faksem. Ileż było z tym problemów.

Ile początkowo sprzedawaliście samochodów?
W pierwszym roku swojej działalności 40 sztuk. Każdy 
sprzedany samochód, to było wielkie święto w firmie 
i niemal przyjęcie na cześć klienta. W 1996 roku sprzeda-
waliśmy już kilkaset sztuk. I jak to w życiu bywa, nie mo-
gło być za pięknie. W Łodzi powstał konkurencyjny salon 
Renault. Oczywiście nie rozłożyłem rąk, bo nic tak nie mo-
bilizuje do działania jak konkurencja, zainwestowałem 
w reklamę. I jak zwykle daliśmy radę, mimo iż nasz salon 
znajdował się w Zgierzu.

Zapewne pomyślał Pan, że warto otworzyć salon w Łodzi.
Oczywiście. W 1997 roku kupiliśmy działkę na Brukowej 
i rok później salon był już gotowy. Mogliśmy pochwalić się 
najnowocześniejszym salonem spełniającym standardy Re-
nault. Na efekty tej inwestycji długo nie musieliśmy czekać. 
W latach 2000-2003 sprzedawaliśmy 1200 aut rocznie. Potem 
całą branżę motoryzacyjną dotknął kryzys, a gdy jeszcze 
pozwolono na sprowadzanie z zagranicy samochodów uży-
wanych, było naprawdę trudno. Wielkim sukcesem było dla 
nas wówczas sprzedanie 400 nowych samochodów rocznie. 
Ale w 2003 roku otworzyliśmy też serwis blacharsko-lakier-
niczy, a trzy lata później do oferty dołączyła druga marka – 
Dacia. Kolejny kryzys przyszedł w latach 2008-2011, w firmie 
nastąpiły wewnętrzne zmiany i zaczęliśmy szukać możliwo-
ści dalszego rozwoju. W 2012 roku zmodernizowaliśmy sa-
lon w Zgierzu i od tego momentu możemy pochwalić się naj-
większym salonem marki Dacia w kraju. Ponieważ nie boję 
się żadnych wzywań, trzy lata później kupiłem salon Renault 
i Dacia przy ul. Przybyszewskiego, który należał wcześniej do 

innego dealera. I tak staliśmy się największym w wojewódz-
twie łódzkim autoryzowanym dealerem Renault i Dacia.

Firma Jaszpol była wielokrotnie nagradzana m.in. 
za jakość obsługi klienta, zdobywała wielokrotnie 
prestiżowy tytuł „Wzorowego salonu”, a także „Złoty 
klucz jakości”. Jak się osiąga takie sukcesy?
Przede wszystkim trzeba być odważnym, mieć zespół do-
skonałych współpracowników i trochę szczęścia, ono się 
każdemu w życiu przydaje. Poza tym trzeba z wyprzedze-
niem dostrzegać zmieniające się trendy w danej branży. 
W dzisiejszym świecie wszystko zmienia się bardzo dyna-
micznie – oczekiwania i wymagania klienta, jakość ofero-
wanych usług, sam produkt – samochody naszpikowane 
elektroniką i zasilane prądem, a w niedalekiej przyszłości 
zapewne samochody autonomiczne. Trzeba być wizjonerem.

Z okazji jubileuszu 30-lecia firma Jaszpol przygotowała niespo-
dziankę – wielki konkurs, w którym do wygrania jest 10 samo-
chodów na rok! 3 nowe Renault Megane GrandCoupe już trafiły 
do zwycięzców, 7 nadal czeka.
Na początku czerwca srebrnym Renault Megane GrandCo-
upe odjechała z salonu w Zgierzu pani Halina, która zwycięski 
kupon wypełnia przy okazji zakupu samochodu marki Dacia. 
– W pierwszą, długą podróż nowym autem wybiorę się na 
wczasy nad polskie morze – mówi pani Halina i dodaje, że to jest 
pierwsza wygrana w życiu.

Co zrobić, aby jedno z pozostałych jeszcze 7 nowych Renault 
Megane GrandCoupe trafiło do Was?
Warunki konkursu są proste – wystarczy zrobić zakupy za mini-
mum 200 złotych brutto. Mogą to być zakupy części czy akceso-
riów samochodowych, wizyta w serwisie, zamówienie nowego 
auta, zakup polisy ubezpieczeniowej itp. Następnie należy wy-
pełnić urodzinowy kupon konkursowy dostępny w każdym salo-
nie Jaszpolu i opisać swoją wymarzoną podróż nowym Renault 
Megane GrandCoupe.
Kupony konkursowe czekają w każdym salonie Jaszpol: w Łodzi 
przy ulicy Brukowej 2 i Przybyszewskiego 176 oraz w Zgierzu, przy 
ulicy Łódzkiej 28. W każdy ostatni piątek miesiąca, na podstawie 
najciekawszej odpowiedzi, komisja konkursowa wyłoni zwycięz-
cę, który przez rok będzie mógł jeździć nowym Renault Megane 
GrandCoupe. Zabawa potrwa do 25 listopada bieżącego roku.

jubileuszowy konkurs
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W 2016 roku zdobył Pan prestiżowy, niezwykle ceniony 
w biznesie tytuł: Menedżera Roku Regionu Łódzkiego, 
a dwa lata później „Przedsiębiorcy Roku 2018”. To dość 
niezwykłe osiągnięcia na rynku motoryzacyjnym. Jak 
Pana osiągnięcia wpłynęły na rozwój firmy i Pana, jako 
jej prezesa?
Każde wyróżnienie, docenienie jest dla mnie niezwykle 
istotne i mobilizuje do jeszcze cięższej pracy. Nigdy nie spo-
czywam na laurach.

Co jest najważniejsze w zarządzaniu firmą?
Najważniejsze jest wyczucie potrzeb klientów i trendów 
rynku. Trzeba działać jak sejsmograf, być czułym na 
wszystkie wahania, wiele rzeczy ulega zmianie, następują 
fuzje, przejęcia w branży. Liczy się doświadczenie, znajo-
mość rynku i kompetencje.

Na bieżąco obserwuje Pan rynek motoryzacyjny. Czy 
ostatnio zmieniły się radykalnie preferencje osób 
kupujących samochody, czy cały czas chodzi o to samo 
– by samochód był wygodny, praktycznie bezawaryjny 
i dostępny na korzystnych warunkach finansowych?
Samochód kiedyś był przedmiotem luksusowym, teraz stał 
się narzędziem pracy. Cały czas maleje udział klientów indy-
widualnych w sprzedaży, jednak nie dlatego, że ich ubywa. 
Ci, którzy są właścicielami nawet małych i mikro firm, ku-
pują w ramach prowadzonej działalności, czyli potocznie „na 
firmę”. Ofertę trzeba też dopasowywać do odpowiedniej gru-
py wiekowej, bowiem każda z nich ma inne potrzeby. Wśród 
młodych ludzi rodzi się teraz idea carsharingu, czyli współ-
dzielenia auta, która związana jest z brakiem chęci do posia-
dania własnego samochodu. I do tego trzeba się przygotować. 
Obecnie mało kto kupuje samochody za gotówkę. Bierzemy 
w leasing, by po dwóch latach wymienić na nowszy model.

Z roku na rok rośnie liczba salonów samochodowych 
w Łodzi i województwie. To musi prowadzić do coraz 
większej rywalizacji o klienta. Co w ofercie salonów, 
oczywiście oprócz marki samochodu, najbardziej 
przyciąga klientów?
Wyprzedaże roczników i promocje cenowe, dobre warunki 
kredytowe i korzystny leasing, dobra gwarancja i oferowany 
serwis obsługi posprzedażnej. Powtarzam moim pracowni-
kom, że salon sprzedaje raz, a serwis za każdym razem, więc 
tutaj trzeba bardzo mocno pilnować jakości i terminowości. 
My sami przypominamy klientom o konieczności przeglądu 
auta. Bardzo ważna jest też dobra reklama, i to już nie tylko 
w prasie, a przede wszystkim działania w Internecie umoż-
liwiające błyskawiczną interakcję z klientem. Ważna jest 
szybka reakcja na zadane przez klienta pytanie oraz jakość 
udzielonej odpowiedzi.

Jak firma świętuje 30-lecie?
Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wielki konkurs, w któ-
rym  do  wygrania jest 10  samochodów na  rok! Co miesiąc 
wszyscy mają szansę na  główną nagrodę – nowe Renault 
Megane GrandCoupe na rok oraz 15 podwójnych, trzygodzin-
nych voucherów do  Term Uniejów. Trzy samochody jeżdżą 
już po ulicach. Warunki konkursu są proste – wystarczy zro-
bić zakupy w Jaszpolu za minimum 200 złotych brutto. Mogą 

to być zakupy części czy akcesoriów samochodowych, wizyta 
w serwisie, zamówienie nowego auta, zakup polisy ubezpie-
czeniowej itp. Następnie należy wypełnić urodzinowy kupon 
konkursowy dostępny w każdym salonie Jaszpolu i opisać swą 
wymarzoną podróż nowym Renault Megane GrandCoupe.

Zdradzi nam Pan plany na przyszłość?
Od lat bacznie obserwuję rynek motoryzacyjny i mówiąc 
potocznie trzymam rękę na pulsie, nie buduję zamków 
na piasku i nie podejmuję decyzji z dnia na dzień. Mamy 
przygotowaną strategię rozwoju firmy, którą skutecznie 
wdrażam. W naszych działaniach nie ma przypadkowo-
ści, wszystkie decyzje są przemyślane.

Wiem, że firma pomaga też wielu instytucjom.
Wspieramy Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu i Łódz-
kie Hospicjum dla Dzieci, angażujemy się w działania 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspomagamy 
przedszkola, szkoły. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to po-
magamy, nie można być obojętnym, ale co do zasady 
wspieramy lokalne organizacje.

W jakim kierunku zmierza branża motoryzacyjna?
Myślę, że za parę lat nie będą już nam potrzebne salony sa-
mochodowe w takiej formule jak dzisiaj funkcjonują. Wy-
starczy parę metrów powierzchni – wygodna sofa, serwis 
z dobrą kawą i duży ekran, dzięki któremu skonfigurujemy 
sobie wymarzone auto. Przyda się jedynie plac z pojazdami 
do testowania. A nieco dalsza przyszłość to autonomiczne 
pojazdy, które będziemy dzielić z innymi podróżnymi.

Jest Pan pracoholikiem?
Jestem bardzo zajętym człowiekiem, który zaczyna doceniać 
czas wolny. Ponieważ mam wspaniałych współpracowni-
ków, pozwalam sobie nawet na urlop bez telefonu, tak jak 
ostatnio na Pustyni Kalahari w Namibii. Życie szybko ucie-
ka, więc trzeba się nim nacieszyć, znaleźć czas dla rodziny 
i na prywatne hobby. Lubię czytać książki, bez nich nie wy-
obrażam sobie mojego życia, są ze mną wszędzie – w domu, 
w podróży, na urlopie. Interesuję się też historycznie i kolek-
cjonersko białą bronią, którą walczyli Polacy. I mam jeszcze 
jedną pasję, przekazywaną w mojej rodzinie od pokoleń, 
a o której dziś trochę strach mówić – myślistwo, bardziej dla 
towarzystwa i chwil spędzonych na łonie przyrody.

Jestem bardzo ciekawa, jakim autem codziennie 
przyjeżdża Pan do pracy?
Starym, bardzo dobrym Renault Vel Satis i najnowszym 
modelem marki z segmentu SUV – Renault Koleos. Jeździ-
łem wszystkimi modelami marki, muszę wiedzieć, co ofe-
ruję moim klientom. l

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Łódź, ul. Brukowa 2; ul. Przybyszewskiego 176 ; Zgierz, ul. Łódzka 28 
tel. 42 612 12 22 www.jaszpol.pl

Istotne może być to, że w przypadku Leasingu All Inc-
lusive zazwyczaj nie jest wymagana opłata wstępna. 
Rata leasingu w tym przypadku odpowiada realnemu 
kosztowi korzystania z samochodu w wybranym za-
kresie – w zależności od wybranej opcji serwisowej, 
objęcia finansowaniem ubezpieczenia (OC/AC/NNW, 
Assistance, GAP etc.) lub opon zimowych łącznie z ser-
wisem. W ofertach leasingu z wykupem wymagana 
jest wpłata od 10 do 20% ceny samochodu.

Niemniej dla klientów zdecydowanych na wpłatę ist-
nieje możliwość przeliczenia raty również w Leasingu 
All Inclusive i wygenerowania w miesiącu uiszczenia 
opłaty dodatkowych kosztów podatkowych w potrzeb-
nej wysokości.

Koszty serwisu
Ważnym, ale zazwyczaj pomijanym przez klientów za-
gadnieniem, są koszty serwisu auta. Klienci często nie 
myślą o tym, że w przypadku nowego auta serwis może 
kosztować nawet kilka-kilkanaście tysięcy zł rocznie. 
W przypadku leasingu bez serwisu (leasingu z wyku-
pem) należy być przygotowanym na takie dodatkowe 
wydatki. W Leasingu All Inclusive z odpowiednim pa-
kietem serwisowym koszt serwisu ujęty jest w ratach.

Sprzedaż wykupionego auta
Wyjątkowo istotnym zagadnieniem jest sprzedaż auta 
wykupionego z leasingu. W tym wypadku klienci czę-
sto nie zastanawiają się nad tym, jak opodatkowana 
jest taka sprzedaż. Klienci zdecydowani na leasing 
z wykupem twierdzą, że co prawda zapłacą wyższą 
ratę, ale po wykupie auta z leasingu odzyskają z na-
wiązką te środki przy jego sprzedaży.

Okazuje się jednak, że podatki VAT oraz dochodowy 
(CIT lub PIT) mogą skonsumować większą część uzy-
skanej ceny, co często jest niemiłym zaskoczeniem dla 
klienta. Co więcej, sprzedaż używanego auta nie jest ani 
prosta, ani szybka, jeśli chcemy uzyskać rynkową cenę. 
Wystarczy przejrzeć oferty używanych aut w interne-
cie. Liczba ofert i zróżni cowanie cen w ramach danego 
modelu, rocznika i prze biegu pojazdu jest ogromna.

Klienci wybierający Leasing All Inclusive nie muszą 
mieć tego kłopotu. W tym przypadku wykup jest opcją 
(uprawnieniem), a nie obowiązkiem klienta. Jeśli tylko 

Co się bardziej opłaca leasing 
z wykupem czy Leasing All Inclusive

Klienci często pytają: co się bardziej opłaca leasing z wykupem, czy Leasing 
All Inclusive (wynajem długoterminowy, full service leasing, leasing z serwisem)? 

Trudno odpowiedzieć na to pytanie bez porównania konkretnych ofert. 
Można jednak wskazać kilka ważnych dla podjęcia decyzji przesłanek.

klient uzna, że cena wykupu auta w Leasingu All Inc-
lusive jest atrakcyjna, to może skorzystać z przysługują-
cej mu opcji wykupu – w innym przypadku oddaje auto 
i nie martwi się sprzedażą.

Co się bardziej opłaca?
Podsumowując Leasing All Inclusive bez opłaty wstęp-
nej oraz dzięki niskim ratom i przewidywalnym kosz-
tom korzystania z auta sprzyja poprawie płynności 
w firmie leasingobiorcy, a dodatkowo jest często tańszy, 
niż leasing z wykupem. Wybierając tę formę finanso-
wania unikniemy też nieprzyjemnych niespodzianek 
związanych ze sprzedażą auta po wykupie z leasingu.

Przykładowe porównanie ofert leasingu z wykupem 
oraz Leasingu All Inclusive umieściłem na stronie: 
https://go-leasing.biz.pl/kalkulacje-porownawcze. l

Jacek Ulowski
dyrektor GO-leasing Oddział w Łodzi

facebook.com/go4leasing2biz
tel. 42 620 09 21
www.go-leasing.biz.pl/
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LIFE IN. Łódzkie: Trudno jest namalować coś, co zostało 
zaprojektowane przez architektów i projektantów?
Michał Suffczyński: Wizualizacja projektowanych prze-
strzeni najczęściej odbywa się albo bezpośrednio w wy-
obraźni autora koncepcji samego projektu, albo na pod-
stawie rzutów ortogonalnych, czyli specjalnych rysunków 
technicznych, które są zapisem zaprojektowanych form. 
Moje wykształcenie architektoniczne gwarantuje umie-
jętność takiego obrazowania, więc nie jest to trudne, jest 
po prostu obszarem wykonywania zawodu.

Skąd pomysł na to, aby kompleks biznesowo-kulturalno-
gastronomiczny zaprezentować w formie akwareli, a nie 
jako komputerowe wizualizacje?
Na wykorzystanie techniki akwareli do prezentacji cen-
trum zdecydował się Krzysztof Witkowski, inwestor Mo-
nopolis, który w ten sposób chciał pokazać, jak będzie 
wyglądało to wyjątkowe miejsce. Połączenie akwareli 
z rysunkiem nie jest dziś częste. Współczesna akwarela 
kojarzy się z czymś ulotnym, niedopowiedzianym, tajem-
niczym a nie z precyzyjnym rysunkiem. Podejrzewam, 
że właśnie dlatego inwestor zdecydował się na ten rodzaj 
wizualizacji architektonicznej, zamiast grafiki kompute-
rowej i fotografii. Chciał w ten sposób wyróżnić to miejsce.

Początkowo był Pan sceptycznie nastawiony do pomysłu, 
aby Monopolis przedstawić w formie akwareli. Dlaczego?
Byłem sceptyczny, ale nie dlatego, że miało to być w for-
mie akwareli. Od samego początku pomysł wykorzystania 

akwareli w wizualizacjach tego tematu wydawał mi się 
świetny, natomiast rzeczywiście nie byłem przekonany, 
że będę mógł się zaangażować w ten projekt ze względu 
na nadmiar pracy w tamtym okresie. Jednak po pierw-
szych spotkaniach z zespołem Monopolis, uzgodnieniu 
planu i terminów działań już byłem przekonany do pełne-
go zaangażowania się w to przedsięwzięcie. Ostatecznie 
ogromnie się cieszę, że udało mi się znaleźć czas na opra-
cowanie tego tematu.

Pańska praca nie była na „dowolny temat”. Trzeba 
było w formie akwareli niejako dokumentować 
poszczególne przestrzenie i miejsca, ich wyposażenie 
i choćby ustawienie stolików w restauracji, czy foteli 
w sali teatralnej. Skąd wiedział Pan, jak mają wyglądać 
poszczególne miejsca?
W trakcie kolejnych spotkań zarówno z inwestorem, jak 
i z projektantami otrzymywałem kolejne materiały i dane 
projektowe. Były to często bardzo szczegółowe rysunki tech-
niczne lub szkice koncepcyjne, czasem nawet wizualizacje 
komputerowe. Bardzo ważnym elementem była też doku-
mentacja fotograficzna wykonana przeze mnie na miejscu 
przyszłej budowy, ukazująca proporcje i detale zabytko-
wych budynków Monopolis. To wszystko plus wyobraźnia 
pozwoliły mi zaprezentować to wyjątkowe miejsce.

Dla każdego malarza ważna jest wolność twórcza, 
możliwość pokazywania świata na swój sposób. Przy 
malowaniu Monopolis musiał się Pan sztywno trzymać 

O tym, dlaczego połączenie rysunku i akwareli jest optymalnym 
sposobem pokazania architektury, opowiada Michał Suffczyński, 
architekt i akwarelista, twórca akwareli ukazujących Monopolis.

wyjątkowe miejsce 
na wyjątkowych 

akwarelach

rysunków technicznych i szczegółowych danych. Czy 
z tego powodu satysfakcja artystyczna jest mniejsza?
Absolutnie nie. W swojej pracy zawsze potrafię znaleźć 
miejsca, w których mogę zaprezentować własne rozwią-
zania. W tej konkretnej sytuacji obszar autorskiej twór-
czości polegał głównie na obrazowaniu elementów towa-
rzyszących architekturze, na przykład postaci ludzkich 
wypełniających projektowane przestrzenie oraz wyobra-
żeniach światła słonecznego i oświetlenia wnętrz.

Znawcy mówią, że połączenie akwareli i rysunku to 
trudne zadanie? To prawda?
Moje doświadczenie zawodowe raczej skłania mnie do 
stwierdzenia, że połączenie rysunku i akwareli jest 
optymalnym sposobem pokazania architektury, zwłasz-
cza w aspekcie wizualizacji projektów. Nie jest to trudne 
dla kogoś, kto się tym zajmuje zawodowo. W przypadku 
Monopolis zacząłem od szkiców ołówkiem, ponieważ 
uznałem, że rysunek będzie wspierał użycie akwareli.

Monopolis to nie jedyna realizacja związana 
z architekturą. Wcześniej wykonał Pan panoramę 
Warszawy. Specjalizuje się Pan w realizacjach ilustracji 
architektonicznych?
Rzeczywiście już pod koniec studiów wybrałem ten ob-
szar specjalizacji zawodowej. Obecnie, w epoce popular-
nych wizualizacji elektronicznych, ręczna ilustracja jest 
dość unikalnym, ale luksusowym sposobem prezentowa-
nia projektów architektonicznych.

Skończył Pan architekturę na Politechnice Warszawskiej. 
Skąd zainteresowanie akwarelą?
Miałem to szczęście, że wybrałem uczelnię, która w pro-
gramie studiów stwarzała okazję do łączenia techniki 
akwareli z rysunkiem, czerpiąc z tradycji metod kształce-
nia francuskiej akademii Beaux Arts. Wtedy narodziła się 
moja fascynacja tą techniką.

Jest Pan dziś uznanym artystą, współtwórcą 
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, Pana prace można 
oglądać w polskich i zagranicznych galeriach. W Łodzi 
Pana prace można zobaczyć na ogrodzeniu inwestycji 
Monopoilis. Gdzie jeszcze Pan wystawia swoje prace?
W ostatnich latach poza tradycyjnym obiegiem galeryj-
nym coraz częściej sprawdza się formuła prezentowania 
prac na aukcjach internetowych we współpracy z arty-
stycznymi domami aukcyjnymi. Tam też można znaleźć 
moje prace.

Podoba się Panu projekt Monopolis jako kompleks 
biznesowo-kulturalno-gastronomiczny?
Bardzo wysoko oceniam kulturę traktowania przestrze-
ni przez inwestora oraz pomysłowość projektantów 
z Grupy 5 Architekci, którym udało się połączyć rekon-
strukcję i rewitalizację obiektów historycznych z nowy-
mi obiektami i funkcjami. Jestem przekonany, że to bę-
dzie wyjątkowa przestrzeń. l

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Ukryte w kadrze

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Uni-
versity of Detroit Mercy. Stypendysta Fundacji Residenza Universi-
taria Internazionale (Rzym 1990) i Rządu Republiki Włoch (Perugia 
1991, Siena 1997). W latach 2000-2008 asystent, obecnie adiunkt 
w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Twórca ilustracji w technikach rysunko-
wych i akwareli dla mediów, agencji reklamowych, firm architek-
tonicznych i kolekcji prywatnych. Jeden z założycieli Stowarzy-
szenia Akwarelistów Polskich.

Michał Suffczyński 
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Idziesz na zakupy, 
weź woreczki

Rocznie Polak zużywa około 
300 torebek foliowych, a Duńczyk 4. 

Wybierając się na zakupy, pamiętajmy 
o tym, że jedna torebka foliowa 

powstaje w kilka sekund, a rozkłada 
się setki lat. Czas pomyśleć o zmianie 

przyzwyczajeń i zamienić jednorazówki 
na wielorazowe ekologiczne 

woreczki. To naprawdę nie jest trudne 
– przekonuje Karolina Nożewska, 

właścicielka marki El PacoEco.

LIFE IN. Łódzkie: Dlaczego plastik jest taki zły?
Karolina Nożewska: Ponieważ bardzo długo się rozkła-
da, zajmuje mu to prawie 400 lat. Najwięcej plastikowych 
odpadów trafia do mórz i oceanów. Czy wie Pani, że dotarł 
już nawet na Arktykę? Pomiędzy Kalifornią, Hawajami 
i dalej Japonią dryfuje Wielka Pacyficzna Plama Śmieci. 
W 99% zbudowana jest z plastiku i waży około 3,5 milio-
na ton, czyli tyle ile 87 500 załadowanych tirów! Plastik 
potrafi rozłożyć się do mniejszych części, które przeni-
kają głębiej i stanowią pokarm dla małych organizmów 
żyjących w wodzie. Większe części stanowią pokarm dla 
ptaków, dużych ryb i zwierząt morskich, które myśląc, 
że zjadają pełnowartościowy pokarm, ostatecznie giną. 
Prawda, że straszne? Niestety prawdziwe. Najgorzej jest 
w krajach, gdzie jest bardzo słabo rozwinięta gospodarka 
odpadami. W Indonezji jest słynna rzeka nazwana rzeką 
śmierci – jest to najbrudniejsza rzeka na świecie. Wszyst-
ko przez przemysł zlokalizowany w jej dorzeczach. Przy-
kład idzie z góry – gospodarka musi sprzyjać naszym dzia-
łaniom w celu ograniczenia zanieczyszczeń. Na co dzień 
robiąc zakupy w marketach, nawet się nie zastanawiamy, 
ile szkodliwych chemikaliów przenika swobodnie z pla-
stiku do na przykład zafoliowanych ogórków. Nawet gdy 
sami sięgamy po owoce czy warzywa ze straganu, najczę-
ściej nie pytamy, z czego zrobiona jest torebka, do której 
wkładamy jedzenie.

Jak torby foliowe wpływają na nasze otoczenie?
Szacuje się, że Polak, mimo wprowadzenia odpłatności 
za torby foliowe, rocznie zużywa ich nadal od 250 do 300 
rocznie. Średnia europejska to 200 reklamówek foliowych 
na osobę, jednak statystyczny Niemiec zużywa ich około 
60, a Duńczyk – 4. Wybierając się na zakupy, pamiętajmy 
o tym, że jedna torebka foliowa powstaje w kilka sekund, 
a rozkłada się setki lat. W procesie jej produkcji zużywa 
się mnóstwo ropy i emituje trujące tlenki węgla. Brzmi 
strasznie, a jeśli dołożymy do tego fakt, że każdego roku 
około miliona zwierząt morskich ginie z powodu zjedze-
nia takiej torebki –  zastanówmy się, czy na pewno jest 
nam ona niezbędna?

W foliówki nadal pakujemy wszystko – także to, co już jest 
zamknięte w plastikowe opakowania: owoce i warzywa 
w pojemniczkach, jogurty, kosmetyki, środki czyszczące, 
proszki do prania. Da się zmienić nasze przyzwyczajenia?
Oczywiście, to kwestia chęci i zmiany tego przyzwycza-
jenia w inne – musimy tylko „przeprogramować” nasze 
myślenie. Podobno: „potrzeba 21 dni codziennego trenin-
gu, aby w pełni zaadaptować u siebie nowy nawyk”. Więc 
nie warto zwlekać, tylko zacząć już dziś. Jutro idąc na 
zakupy, zabierzmy ze sobą karton lub koszyk wiklinowy 

i wielorazowe woreczki, spróbujmy nie korzystać z toreb 
foliowych. To naprawdę łatwe.

Sortowanie materiałów jest jednym z najtrudniejszych 
wyzwań związanych z recyklingiem plastiku. Między 
innymi dlatego Parlament Europejski przyjął rezolucję, 
w myśl której od 2021 roku plastikowe sztućce, talerze, 
słomki i kubki mają zniknąć na terenie całej Unii. Czym 
zastąpić plastik?
Rozwiązań jest wiele – słomki można wyprodukować ze 
słomy lub sprasowanego papieru, sztućce i talerze „bio” 
powstają z otrąb pszennych. Natomiast kubki jednorazo-
we zastąpmy po prostu wielorazowymi. Coraz więcej ka-
wiarni zgadza się na podanie kawy w kubku klienta.

Skąd się wziął pomysł na to, by szyć ekologiczne woreczki?
Pomysł jest odpowiedzią na przyszłe potrzeby rynku. 
Trzeba mieć szersze spojrzenie. Niektórzy, oglądając re-
klamę nowego telefonu, widzą tylko ten telefon. Inni pa-
trzą na drugi plan i stamtąd czerpią informacje, w którym 
kierunku podążamy. Tak samo jest w tym przypadku – 
jedna osoba po prostu przyjmie do wiadomości, że torby 
foliowe są płatne i zapłaci, inna pomyśli czym je zastąpić, 
w dodatku na tym oszczędzając.

Jak godzi Pani pracę zawodową, na etacie, z pasją?
Nie jest łatwo, ale to w dużej mierze kwestia organizacji. 
Obie z moją wspólniczką Nataszą Korczak jesteśmy ma-
mami. Ja mam prawie trzyletniego synka, a jak wiadomo 
wychowywanie dziecka, to najlepsza szkoła nauki wielo-
zadaniowości. Nieoceniona jest też pomoc przyjaciół i ro-
dziny – dzięki temu mogę się sprawdzić na różnych polach 
– szyjąc woreczki i pisząc książkę.

Książka, proszę nam zdradzić na jaki temat?
Podpowiadam, jak być eko zmieniając na co dzień nasze 
przyzwyczajenia bez ponoszenia kosztów.

Czy pasja stanie się w niedalekiej przyszłości sposobem 
na życie? Jak Wasze woreczki przyjęło otoczenie?
Wszystko zależy od tego, jak rozwiniemy firmę i jak wysoka 
będzie świadomość przyszłych odbiorców, co do zagrożeń 
płynących z dalszego korzystania z toreb foliowych. Środo-
wisko, które jako pierwsze miało styczność z naszymi wy-
robami to nasi znajomi. Pomysł przyjęli z pełną aprobatą.

A nie słyszy Pani, że to niezbyt wygodne rozwiązanie, bo 
przecież woreczki trzeba prać?
(śmiech) A czy na co dzień zastanawiamy się, czy prać bie-
liznę? Taki woreczek wystarczy wrzucić do pralki razem 
z pozostałymi rzeczami. To 100% bawełny – nie trzeba 
specjalnych środków czyszczących czy innego programu 
prania. Możemy go również wyprać ręcznie.

Ile czasu zajmuje uszycie jednego woreczka?
Przygotowanie wykrojnika wraz z uszyciem zajmuje od 20 
do 30 minut, w zależności od rodzaju zamykania. Dodam 
tylko, że szyjemy je ze 100-procentowej bawełny, którą ku-
pujemy w polskich hurtowniach. Jeśli rozwiniemy naszą 
działalność, dostawców szukać będziemy w Indiach.

Jakie plany na przyszłość? Pojawią się w ofercie kolejne 
ekologiczne produkty pomagające nam w codziennym 
życiu?
Tak, w niedalekiej przyszłości będą to torby lniane i ba-
wełniane. Myślimy też o koszach wiklinowych z innowa-
cyjną funkcją składania. Co więcej? Czas pokaże. l

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler, El PacoEco

El PacoEco
Karolina Nożewska, tel. 505 738 925
facebook.com/elpacoeco
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Przez wiele lat ponad 10 hektarów powierzchni mię-
dzy ulicami Piotrkowską, Wólczańską, Sieradzką 
i Czerwoną było niedostępnych dla mieszkańców Ło-
dzi. Ta ogromna przestrzeń w centrum miasta two-
rzy integralną i niepowtarzalną strefę, która ożywi 
tę część Łodzi i przyniesie dużo radości mieszkań-
com. Inwestor Ogrodów Geyera chce, aby każdy letni 
weekend łodzianie spędzali właśnie w tym wyjątko-
wym miejscu.

– Pierwsi do Ogrodów Geyera trafili najmłodsi ło-
dzianie – opowiada Laura Chojecka, odpowiedzialna 
za marketing w Ogrodach Geyera. – To z myślą o nich 
zorganizowaliśmy Dzień Wszystkich Dzieci. Takich 
tłumów w tym miejscu nie było od wielu lat. Dzieci 
miały do wyboru darmowe animacje, gry i zabawy, 
kino plenerowe oraz mnóstwo miejsca do jeżdżenia na 
rolkach, rowerach i hulajnogach! Na małych i dużych 
głodomorów czekały food trucki, a na spragnionych 
odpoczynku specjalnie przygotowana strefa chilloutu.

Weekendy pełne atrakcji
Tak ma być co weekend – każda niedziela w Ogrodach 
Geyera będzie dedykowana najmłodszym. Czeka tam 
na nich wiele miejsc do szalonej zabawy. W czasie 
wakacji dziećmi zajmować się mają specjalni anima-
torzy, których zadanie będzie proste – zadbają o to, 
aby czas spędzony przez dzieci w Ogrodach Geyera 
był niezapomniany. Na głównym placu pojawi się tak-
że atrakcja dla fanów filmu – kino letnie, w którym 
na leżakach dzieci będą mogły oglądać kreskówki, 
a rodzice ambitne filmy. W tym celu kilkaset metrów 

Ogrody Geyera otwierają bramy dla wszystkich łodzian. 
W każdy letni weekend na terenie dawnego kompleksu fabrycznego 
będzie można miło spędzić czas. Po wielu latach, popadania w ruinę 

i zapomnienie, cały kwartał miasta nareszcie wraca do życia.

Podczas rewitalizacji dawnej fabryki Geyera gruntowny re-
mont przechodzi 19 budynków. W pierwszym etapie inwestycji 
w Ogrodach Geyera, który jest na ukończeniu, powstanie po-
nad 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni na wyna-
jem – pod restauracje, kawiarnie, sklepy firmowe i lokale usłu-
gowe. Drugie tyle mają zajmować tereny zielone.
W Ogrodach Geyera planowane są muzeum papieru, hotel 
oraz mieszkania. Aktualnie poszukiwany jest deweloper, któ-
ry zdecyduje się na realizację mieszkaniowej części inwestycji. 
Wszystkie prace w Ogrodach Geyera powinny się zakończyć 
w ciągu kilku najbliższych lat. Inwestor zakłada, że Ogrody 
Geyera staną się miastem w mieście.

Ogrody Geyera w liczbach

LATO W OGRODACH GEYERA 
naturalny wybór łodzian

kwadratowych wyłożono świeżą trawą. Wystarczy 
kocyk albo leżak i w ciągu dnia można się poopalać, 
a wieczorem skorzystać z zaproszenia na seans fil-
mowy. Na telebimie będzie można zobaczyć ambitne 
kino. W planach są pokazy etiud filmowych studen-
tów łódzkiej Szkoły Filmowej.

Kultury w Ogrodach Geyera będzie dużo. Wszyst-
ko w ramach łódzkiego pleneru. – W czasie wakacji 
chcemy tu stworzyć przestrzeń ogólnodostępnych 
wydarzeń kulturalnych – wyjaśnia Laura Chojecka. 
– Mamy w planach koncerty, spektakle, pokazy mody 
i inne imprezy plenerowe. Do współpracy zapraszamy 
także wszystkich, którzy mają pomysł na fajne wyda-
rzenie, ale jeszcze nie wybrali miejsca, w którym je 
zrealizują. Nasza scena jest do ich dyspozycji.
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Organizatorzy zadbali także o to, by nikt kto trafi do 
Ogrodów Geyera, nie był głodny i spragniony. W specjal-
nym namiocie zorganizowano bar, który będzie czynny 
podczas weekendów. Przestrzeń w Ogrodach Geyera 
jest także otwarta dla food trucków. W planach organi-
zatorów są wakacyjne targi streetfoodowe.

Zmotoryzowani, którzy zechcą odwiedzić Ogrody 
Geyera, nie muszą się martwić o miejsca do parkowania, 
bo na terenie Ogrodów Geyera czekają darmowe parkin-
gi. Pod samą bramę wejściową, prowadzącą na najwięk-
szy plac w mieście można także dojechać komunikacją 
miejską. – Zależy nam na stworzeniu miejsca, w którym 
każdy będzie się czuł jak u siebie i wszystko miał pod 
ręką. Wszystko w poszanowaniu historii i zabytkowego 
charakteru obiektu — podkreśla Laura Chojecka.

Miasto w mieście
Pomysł na nowoczesny kompleks rozrywkowo-biuro-
wo-mieszkalny w miejscu po dawnej fabryce Ludwika 
Geyera pojawił się w 2015 roku. Wówczas grupa kapi-
tałowa Monnari Trade odkupiła od polsko-hiszpańskiej 
firmy Urbanica większościowe udziały w terenie poło-
żonym naprzeciw Białej Fabryki. Inwestor chce stwo-
rzyć w rewitalizowanym kompleksie „miasto w mie-
ście”, gdzie znajdą swoje miejsce biura, mieszkania oraz 
handel i usługi. – W planach mamy wiele inwestycji – 
opowiada Laura Chojecka. – Od strony ulicy Sieradzkiej 
planowana jest część mieszkaniowa, z kolei przy Wól-
czańskiej i Czerwonej będzie część mieszkaniowo-usłu-
gowa. Osiedle mieszkaniowe jest w fazie projektowania. 
Mieszkania mają zająć powierzchnię prawie 35 tysięcy 
metrów kwadratowych. Na potrzeby lokatorów wybu-
dowane zostaną podziemne parkingi, gdzie docelowo 
zmieści się 500 samochodów. W sumie pod inwestycje 
przeznaczono ponad osiem hektarów.

Większość z odnawianych 19 zabytkowych budyn-
ków pofabrycznych czeka już na najemców. Jest wie-
lu zainteresowanych, z którymi inwestor prowadzi 
negocjacje. Pierwsi mogą pojawić się po wakacjach. 
Wrażenie na odwiedzających Ogrody Geyera robi prze-
szklony łącznik między dwoma budynkami, doskonale 
widoczny od strony ulicy Piotrkowskiej. Rozciąga się 
z niego widok na rozległy dziedziniec z jednej strony, 
a z drugiej na Białą Fabrykę i park z jeziorkiem. W łącz-
niku planowana jest restauracja.

Do Ogrodów Geyera będzie można dostać się z dwóch 
stron – od ulicy Piotrkowskiej są dwa wejścia, prowa-
dzące bezpośrednio na rynek, a od Wólczańskiej wjazd 
na tymczasowy parking. Każde wejście prowadzi bez-
pośrednio na rozległy dziedziniec, na którym już nie-
bawem ustawionych zostanie 60 wielkich donic z drze-
wami i krzewami. Dodatkowe drzewa i nasadzenia 
pojawią się także w wielu innych miejscach. Dokładnie 
nad korytem rzeki Jasień, która przepływa pod kom-
pleksem, umieszczona została zdobiona rynienka, wy-
znaczająca bieg rzeki. – Jedną z przyczyn, dla których 
Geyer założył fabrykę właśnie w tym miejscu, była 
duża dostępność wody. W ten sposób postanowiliśmy 
symbolicznie podkreślić znaczenie Jasienia dla Ogro-
dów Geyera – wyjaśnia Laura Chojecka. l

IMPERIUM 
Ludwika Geyera

Zaczęło się na początku XIX wieku, gdy do miasta zaczęli ścią-
gać osadnicy z całej Europy. Kuszeni dogodnymi warunkami, 
wielkimi perspektywami i możliwością zarobienia ciągnęli do 
Łodzi tysiącami. To właśnie tu powstawało największe cen-
trum przemysłu włókienniczego w Królestwie Polskim.

Jednym z nowo przybyłych był pochodzący z Saksonii 
Ludwik Geyer. Do Łodzi trafił w 1828 roku mając 23 lata. 
Doskonale wykorzystał otwierające się możliwości i już 
kilka lat później był największym łódzkim przedsiębior-
cą i właścicielem pierwszej maszyny parowej w Króle-
stwie Polskim. Na mocy umowy podpisanej z Komisją 
Województwa Mazowieckiego młody Geyer otrzymał 
tereny potrzebne do wybudowania fabryki, pomoc przy 
budowie i licencję na sprowadzanie przędzy z obniżo-
nym cłem. W zamian zobowiązał się do uruchomienia 
20 warsztatów tkackich. Pierwszy zakład Geyera mie-
ścił się przy ulicy Piotrkowskiej 284/286 w trzyizbo-
wym drewnianym domu, w którym właściciel również 
zamieszkał. Doskonała koniunktura i przede wszyst-
kim umiejętności menedżerskie Geyera spowodowały, 
że w zaledwie kilka lat stał się jednym z największych 
przedsiębiorców w Łodzi. Wtedy przystąpił do budowy 
nowej, wielkiej przędzalni i tkalni mechanicznej. Ukoń-
czoną w 1837 roku fabrykę nazywano Białą Fabryką, 
gdyż w przeciwieństwie do późniejszych budynków 
fabrycznych była otynkowana i pomalowana na biało. 
Rok później do głównego budynku dobudowano trzy-
piętrowy pawilon fabryczny. Ludwik Geyer stał się 
wówczas największym łódzkim przemysłowcem.

Pod koniec roku 1838 w „Białej Fabryce” pojawiła 
się pierwsza nie tylko w Łodzi, ale w całym przemyśle 
włókienniczym Królestwa Polskiego maszyna parowa 
o mocy 60 KM. Rozpoczęła się w ten sposób mechani-
zacja przemysłu włókienniczego, czego oznaką było po-
jawienie się w Łodzi pierwszego komina fabrycznego. 
Niedługo po tym, Biała Fabryka stała się za mała i impe-
rium rodu Geyerów rozrosło się na tereny położone po 
zachodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, w kwartale za-
mkniętym ulicami: Czerwoną, Wólczańską i Sieradzką. 
W ten sposób w południowej części głównej łódzkiej uli-
cy powstał kompleks obejmujący prawie 48 hektarów!

Dzieło życia Ludwika po jego śmierci kontynuowali 
potomkowie. Fabryka notowała wzloty i upadki, lecz 
kres jej funkcjonowaniu położyła II wojna światowa. 
Geyerowie, mimo niemieckich korzeni, uważali się za 
Polaków. Nie podpisali volkslisty, pomagali polskim 
więźniom osadzonym na łódzkim Radogoszczu. W nie-
wyjaśnionych okolicznościach hitlerowcy zamordowa-
li wnuka Ludwika, Roberta Geyera i jego siostrzeńca.

Po wojnie nacjonalizacja przekształciła dawne im-
perium w największe w Polsce zakłady przemysłu 
tekstylnego „Eskimo”. l

LIFE IN. Łódzkie: Pięciodniowy maraton językowy?
Małgorzata Polzenius: Dokładnie. Kilka lat 
temu w gronie najlepszych metodyków, an-
glistów i nauczycieli akademickich opraco-
waliśmy unikatowy, bardzo intensywny, 
ale i nieprzeciętnie skuteczny program, 
na podstawie którego przez ostatnie lata 
z sukcesem prowadzimy szkolenia dla 
bardzo wielu osób z różnych branż.

Od rana do nocy, czy to ma sens?
Certyfikowany program MBE czyli Master of 
Business English stał się podstawą do powstania 
pięciodniowego szkolenia z języka angielskiego, pro-
wadzonego w odseparowaniu od zgiełku miasta. Właśnie 
tak duża intensywność daje ponadprzeciętne efekty. Są 
osoby, które już po dwóch dniach zapominają o języku 
polskim i komunikują się z nami wyłącznie po angielsku.

To znaczy, że klasyczne kursy nie są wystarczające?
Świat się zmienił, przyspieszył, dziś nikt nie jest w stanie 
zobligować się, że będzie uczęszczał przez dwa lata na ja-
kiś kurs. Dziś liczy się intensywność, atrakcyjność i sku-
teczność szkolenia.

Do tego wszystkiego sprzyjające okoliczności przyrody…
Tak. Ważnym elementem szkolenia jest całkowite odcię-
cie się od pracy, codziennych obowiązków i skupienie na 
doskonaleniu sprawności językowej pod pieczą zawodo-
wych trenerów.

Pięć dni z angielskim
Zapraszamy na pięć dni niezapomnianej przygody z językiem angielskim, 
czyli intensywne wyjazdowe szkolenie Business English CAMP – mówi 

Małgorzata Polzenius, Managing Director Hutchinson Institute.

Wybór tematów też nie jest przypadkowy…
O efektywności możemy mówić, gdy oso-

by uczestniczące w szkoleniu dotykają 
tematów, z którymi językowo mają na 
co dzień problemy. Dlatego skupiamy 
się na obszarach kluczowych, których 
nie da się wyeliminować z zawodowej 
rzeczywistości, takich jak obsługa 
klienta, prowadzenie prezentacji, ne-
gocjacje, spotkania, etc… Po ukończe-

niu szkolenia uczestnicy są w stanie 
natychmiast zastosować zdobyte umie-

jętności w swojej pracy, wykonując codzien-
ne obowiązki.

Komu szczególnie polecacie to szkolenie?
Każdemu, kto nie ma czasu na długotrwałą naukę, nudne 
kursy językowe, monotonne spotkania raz w tygodniu. 
Każdemu, kto potrzebuje natychmiast zrobić widoczne 
postępy i może poświęcić pięć dni na swoiste „zanurzenie 
się” w języku obcym. Wystarczą tylko trzy dni urlopu, po-
nieważ cały wyjazd trwa od środy do niedzieli.

To wygląda jak szkolenie „All inclusive”.
I takie ma być. Poza dojazdem na miejsce uczestnik ma 
zapewnione wszystko, co niezbędne. Co więcej, istnieje 
możliwość skorzystania z bonów rozwojowych i opłace-
nia nimi części warsztatowej. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Business English CAMP to:
• 12h angielskiego dziennie!
• Intensywne, wyjazdowe szkolenie Business English!
• Zawodowi trenerzy językowi!
• 5 dni niezapomnianej przygody 

z językiem angielskim!

TERMINY DO WYBORU

10-14.07.2019
07-11.08.2019

KONTAKT: office@hutchinson.org.pl
TEL.: 785 512 891
WWW.BUSINESSCAMP.SPLASHTHAT.COM
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LIFE IN. Łódzkie: Świadczy Pan dość nietypowe usługi, jak 
w jednym zdaniu, poznając kogoś nowego, opowiada Pan 
o tym, czym się zajmuje?
Andrzej Poliński: Faktycznie to usługa nadal nietypowa, ale 
już nie tak wyjątkowa. Gdy dwanaście lat temu zaczynałem 
pracować na linach, zdarzało się ludziom z wewnątrz budyn-
ku przeżyć szok, widząc wiszących, pracujących za oknem 
ludzi. Dziś nikogo już to raczej nie dziwi, a nasi klienci, czyli 
głównie zarządcy nieruchomościami, są już w pełni świa-
domi, jak i kiedy trzeba lub kiedy opłaca się skorzystać z na-
szych usług. Konkurencja w naszym fachu jest całkiem spora, 
a metody pracy ustandaryzowane. Natomiast, gdy ktoś mnie 
prywatnie pyta czym się zajmuję, zawsze uczciwie przyznaję, 
że to taka bardziej skomplikowana budowlanka z elementa-
mi gimnastyki. Najlepiej widać to na zdjęciach dokumentu-
jących naszą pracę. Takiemu postronnemu obserwatorowi 
samo patrzenie na to, jak wisimy na cienkim „sznurku”, może 
mrozić krew w żyłach, a dla nas to już rutyna.

Skoro to rutyna, to tremy raczej nie ma i żadna wysokość 
nie jest już wyzwaniem?
Wszystko zależy od roli, w jakiej w danym momencie wy-
stępuję – pracownika czy organizatora. Gdy wcielam się 
w pracownika, żadna wysokość i trudność zadania mnie 
nie zaskakuje. Tym bardziej, że standardy bezpieczeństwa 
w pracy na linach podkręcone są do maksimum. Inaczej 
jest, gdy jestem organizatorem. Tutaj cały czas odczuwam 
podwyższony poziom odpowiedzialności za ludzi, z który-
mi pracuję oraz za jakość prac, jakie razem wykonujemy.

Jakie usługi z wielu możliwych wykonuje Pan najczęściej?
Ludzi, którzy pracują w mojej branży, cechuje wszechstron-
ność i szybkość, z jaką przyswajają nowe umiejętności. Nawet 
jeżeli jeszcze wcześniej jakiejś usługi nie wykonywaliśmy, 
wystarczy nam podać algorytm zadania i w krótkim okre-
sie opanujemy go, aby wykonać prace na zadowalającym 
poziomie, gwarantując klientowi, że sprawnie i bezpiecznie 
dotrzemy do miejsca pracy na wysokości. Niektóre firmy al-
pinistyczne specjalizują się w konkretnych zadaniach (np. 
obsługa branży telekomunikacyjnej lub wycinka drzew), ale 
moja firma takiej specjalizacji jeszcze nie przeszła. Świadczę 
cały wachlarz usług – od mycia trudno dostępnych okien po 
malowanie, tynkowanie elewacji, czy renowację drewna.

Pracując na wysokościach
Gdy ktoś mnie pyta czym się 

zajmuję, zawsze uczciwie przyznaję, 
że to taka bardziej skomplikowana 

budowlanka z elementami gimnastyki 
— mówi Andrzej Poliński, właściciel 

firmy LINY — usługi alpinistyczne.
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Czy można w Pana przypadku mówić o ulubionej usłudze?
Nie, choć nie przeczę, że dużo satysfakcji dają mi prace wy-
kończeniowe, po których widać docelowy efekt estetycz-
ny. Zawsze staram się jednak tak podchodzić do kolejnego 
zadania, aby po jego zakończeniu odczuwać zadowolenie.

Może zabrzmi to zaskakująco, ale na jakich budynkach 
można Pana spotkać w Łodzi?
Szczerze – najczęściej w samochodzie. Jesteśmy w stałych 
relacjach z administracjami około 100 obiektów w Łodzi 
i Warszawie, ale to, na których wystąpi jakiś problem do 
rozwiązania, trudno jest przewidzieć.

W jaki sposób zdobywa się kwalifikacje?
Gdy zaczynałem swoją przygodę z usługami alpinistycz-
nymi, wystarczało 10-minutowe szkolenie, które orga-
nizowała firma potrzebująca ludzi do pracy na wysoko-
ściach. Teraz działamy już bardzo profesjonalnie i trudno 
wyobrazić sobie alpinistę bez ogólnopolskich lub wręcz 
ogólnoświatowych kursów do prac na wysokości. Takim 
standardem jest na przykład system IRATA. My kończy-
liśmy kursy w świetnym ośrodku szkoleniowym Rojam 
w Gdańsku. Pracownicy tego ośrodka doskonale wiedzą, 
jak szkolić, bo na co dzień podejmują się niezwykle cie-
kawych i trudnych zleceń, jak chociażby na platformach 
wiertniczych czy morskich farmach wiatrowych.

Czy w Pana przypadku praca zrodziła się z pasji?
Mama ciągle powtarza, że od dziecka bawiłem się jakimiś 
sznurkami i ludzikami na sznurkach, ale moim zdaniem 
łączenie tego z moją aktualną pracą to zbyt daleko idący 
romantyzm. Jestem skłonny bardziej przyznać, że jak to 
w życiu bywa, to czysty przypadek. Na pewno przez to, że 
wychowywałem się w środowisku wspinaczkowym, ła-
twiej było mi się wdrożyć w branżę. Choć równie dobrze 
mogłem zostać fizykiem, bo ten kierunek studiowałem. 
Ale w momencie, w którym poczułem satysfakcję i zaro-
bek z pierwszych wykonanych zleceń na wysokościach, 
zrozumiałem, że tym właśnie chcę się zajmować.

Czy któreś ze zleceń szczególnie utkwiło w pamięci?
Pamiętam jedno zlecenie, przez które nie mogłem spać przez 
kilka dni. Zaciemnialiśmy wielką halę pod konferencję Mi-
crosoftu. Musiałem wymyślić, w jaki sposób bezinwazyjnie 
wymienić wielkie świetliki w dachu hali, jednocześnie wal-
cząc z późnowiosennymi burzami i wiatrami. Zlecenie się 
udało, ale poziom stresu związany z odpowiedzialnością był 
wyjątkowo wysoki. Nie było miejsca na błędy.

Po godzinach na wysokości co jest Pana odskocznią? 
Może jakieś mniej ekstremalne hobby?
Poza pracą nie wykonuję ekstremalnych aktywności. Flirto-
wanie ze śmiercią to moim zdaniem nałóg, który na szczęście 
jest mi obcy. Uwielbiam czytać powieści hard science fiction 
o możliwych ścieżkach rozwoju ludzkości, książki popular-
nonaukowe, no i obiecuję sobie, że na emeryturze wrócę do 
tworzenia muzyki, fascynowało mnie to, gdy byłem nastolat-
kiem. Często też z żoną chodzimy do kina Charlie w Łodzi. l

Rozmawiał Damian Karwowski

tel. 666 869 162
biuro@uslugizlin.pl
Instagram: uslugizlin
Fb: Liny — usługi alpinistyczne
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LIFE IN. Łódzkie: Boi się Pani wizyt u dentysty?
Aneta Grochowina: Nawet jako małe dziecko nie ba-
łam się wizyt u dentysty. Pamiętam, jak miałam sześć lat 
i z bolącym zębem trafiłam do gabinetu. Jak tylko prze-
kroczyłam jego próg od razu byłam zauroczona tym, co 
tam zobaczyłam – sprzętem, panią doktor w białym far-
tuchu, zapachem i kompletnie nie pamiętam, co się dzia-
ło na fotelu. Jak wyszłam z gabinetu przerażonej mamie 
powiedziałam, żeby się nie martwiła, że wszystko jest 

Zdrowy uśmiech 
to takie proste

Każdy z nas chciałby się cieszyć zdrowym uśmiechem, ale by go mieć, trzeba 
dbać o zęby. Niby wszyscy wiemy, że dentystę należy odwiedzać raz na pół 

roku, ale w rzeczywistości, gdy nic nam nie dolega, wizyty odkładamy na bliżej 
nieokreśloną przyszłość. O tym, dlaczego należy dbać o zęby, rozmawiamy 

z doktor Anetą Grochowiną, właścicielką Aneta Clinic Dental Art w Łodzi.

w porządku, i że na pewno zostanę dentystką. Teraz też 
nie boję się wizyt u dentysty, ale zapewne dlatego, że mam 
pełną świadomość tego, co będzie się działo.

Myślę jednak, że mimo coraz większej świadomości, 
nadal wielu z nas odczuwa lęk przed wizytą w gabinecie?
Ale absolutnie nie ma ku temu powodów. Wiadomo, że sto-
matologia jest specjalnością zabiegową, że pacjenci mogą 
czuć obawy, chociażby wynikające z bliskości lekarza 

podczas zabiegów. To faktycznie może być krępujące i ge-
nerować pewien stres, ale zupełnie niepotrzebny. Czasa-
mi odczuwamy dyskomfort, bo wstydzimy się brzydkich 
i chorych zębów. Nie ma się czego obawiać, dentysta jest 
właśnie od tego, by zadbać o nasze zęby. Najpierw je le-
czyć, a później zająć się ich estetyką. Każdy z nas powinien 
cieszyć się zdrowym uśmiechem.

Co jest ważniejsze, dobry specjalista czy dobrze 
wyposażony gabinet?
To musi iść w parze. Można mieć znakomity sprzęt, ale nie 
mieć doświadczenia i dostatecznych umiejętności, by go 
wykorzystać. Jednak moim zdaniem najważniejszy jest 
człowiek i jego doświadczenie. Jeśli lekarz ma praktykę 
kliniczną i wiedzę, uczciwie i rzetelnie pracuje, dobrze 
wykonując swoją pracę, to małymi krokami, zapracuje 
również na dobry sprzęt.

Czym wyróżnia się Pani klinika na tle innych 
funkcjonujących w Łodzi?
Tym, że w jednym miejscu oferujemy kompleksowe le-
czenie. Nie odsyłamy naszych pacjentów do innych ga-
binetów stomatologicznych. W naszej klinice pracują 
specjaliści wszystkich dziedzin. Posiadamy sprzęt oraz 
urządzenia medyczne korzystające z najnowszych osią-
gnięć technologicznych używanych w dzisiejszej sto-
matologii. Każdy nasz pacjent ma swojego lekarza pro-
wadzącego, pod którego opieką pozostaje od pierwszej 
wizyty, aż po ostatnią kończącą leczenie i później pod-
czas wizyt kontrolnych. Na miejscu oferujemy także dia-
gnostykę rentgenowską.

Z usług jakich specjalistów można skorzystać w Aneta 
Clinic Dental Art?
Stomatologii zachowawczej, która polega na usuwaniu 
próchnicy i odbudowie zębów. Mamy lekarzy protetyków 
zajmujących się uzupełnianiem brakujących zębów, jak 
również implantoprotetyką, czyli odbudową sztucznych 
zębów wspartych na implantach. Są wśród nas implan-
tolodzy specjalizujący się we wszczepianiu implantów 
dentystycznych. Mamy periodontologa, który dba o zdro-
we dziąsła i kości wokół zębów oraz stomatologów dzie-
cięcych. Jest też chirurg specjalizujący się w trudnych 
ekstrakcjach i ortodonta korygujący wady zgryzu. Mamy 
wysoko specjalistyczną pracownię rentgenowską, to takie 
moje oczko w głowie. Z obrazowania trójwymiarowego 
w stomatologii obroniłam doktorat. Uważam, że każdy 
z nas raz na cztery lata, nawet gdy nie ma żadnych wy-
raźnych sygnałów, że coś złego dzieje się z naszymi szczę-
kami czy też z zębami, powinien poddać się diagnostyce 
radiologicznej. Wiele ukrytych chorób nie daje o sobie 
w ogóle znać, a widać je dopiero na zdjęciu.

Czym jest interdyscyplinarne (wielospecjalistyczne) 
leczenie pacjenta stomatologicznego?
Mamy z nim do czynienia, kiedy pacjent wymaga opieki 
kilku specjalistów. I najlepiej, gdy ma ich do dyspozycji 
w jednym miejscu tak jak w naszej klinice. Pacjenta pro-
wadzi jeden lekarz, który planuje całe leczenie, a w jego 
trakcie wspierają go inni specjaliści. l

Autorska klinika stomatologii estetycznej i implantologii stworzo-
na przez dr n. med. Anetę Grochowinę.

W tej nowoczesnej wielospecjalistycznej klinice wykorzystywane 
są najnowsze technologie cyfrowe praktycznie na każdym etapie 
planowanego, a następnie wdrażanego leczenia. W obrazowaniu 
medycznym zastosowanie znajduje cyfrowa diagnostyka rentge-
nowska, niezwykle precyzyjna i bezpieczna ponieważ dawki pro-
mieniowania emitowane w takich aparatach są znacznie niższe 
niż w aparatach tradycyjnych. W protetyce stomatologicznej wy-
korzystuje się wyciski cyfrowe powstające dzięki niezawodnym 
skanerom wewnątrzustnym. Oprogramowanie do projektowania 
pozycji implantu we właściwym i bezpiecznym obszarze szczęki 
bądź żuchwy zapewnia precyzję efektów leczenia implantolo-
gicznego (tzw. nawigacja komputerowa w implantologii). Także 
w codziennej praktyce lekarze używają aparatów fotograficznych. 
Służą one do wykonywania zdjęć ilustrujących sytuację początko-
wą oraz kolejne etapy i postępy leczenia stomatologicznego.

Cały Zespół Aneta Clinic Dental Art nieustannie podnosi swoje 
kwalifikacje i angażuje się w życie środowiska stomatologiczne-
go. Doktor Aneta Grochowina jest aktywnym członkiem elitarnej 
Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. W klinice prowadzo-
ne są także szkolenia dla stomatologów oraz asystentek i higie-
nistek stomatologicznych.

Aneta Clinic Dental Art
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Czy lekarz stomatolog może skierować pacjenta 
na dodatkowe badania np. krwi, czy rezonans 
magnetyczny?
Oczywiście. Na przykład, na badania krwi kierujemy pa-
cjentów przed leczeniem implantologicznym, dlatego że 
musimy mieć obraz wydolności organizmu pacjenta, i czę-
sto się zdarza, że wykrywamy większe lub mniejsze pro-
blemy zdrowotne. Wtedy kierujemy pacjenta na leczenie 
do innych specjalistów i dopiero po opanowaniu problemu 
przystępujemy do zabiegu. W przypadku wszczepiania im-
plantów bardzo ważna jest krzepliwość krwi, od której za-
leży dobre gojenie rany, jak i oznaczenie poziomu witaminy 
D3 wpływające na metabolizm i gojenie kości. Kość, w którą 
wszczepiamy implant musi być mocna i mieć prawidłowy 
metabolizm. Lada moment także w naszej klinice będzie-
my mogli oznaczać poziom witaminy D3. Gdy pacjenci mają 
problemy ze stawami skroniowo-żuchwowymi i musimy 
sprawdzić, w jakiej kondycji jest krążek stawowy, kieruje-
my na badanie rezonansem magnetycznym. Czasami zleca-
my także badania USG, jak chociażby w przypadku kamicy 
ślinianek. W zależności od potrzeb diagnostycznych denty-
sta może zlecić wiele badań dodatkowych.

A czego może dowiedzieć się o człowieku, badając jego 
jamę ustną?
Różnych rzeczy. Począwszy od tego, że może zdiagnozować 
różne choroby, w tym chorobę nowotworową, o której pa-
cjent dotychczas nie wiedział. U pacjentów ze zmianami 
w przewodzie pokarmowym często schorzenie widać na ję-
zyku. Zmiany manifestują się też na błonie śluzowej, dlatego 
jak trafia do mnie pacjent, nie patrzę tylko na ząb, z którym 

jest problem, ale zawsze oglądam dokładnie język, policzki, 
podniebienie. Widzę, czy pacjent chodzi do dentysty i czy 
miał już leczone zęby. Widzę też ubytki będące następstwem 
zaniedbań higienicznych, bo zazwyczaj nikt nigdy nie 
uświadomił pacjenta, jak ma prawidłowo czyścić zęby.

Skoro o tym mowa, to jak powinniśmy dbać o higienę 
naszej jamy ustnej?
Z przykrością muszę stwierdzić, że nie potrafimy dbać 
o zęby właściwie, bo nikt nas nigdy tego nie uczył. Każdy 
z nas powinien mieć swoją higienistkę stomatologiczną, 
która wykonuje zabiegi higienizacyjne i odpowiada za 
profilaktykę. Uczy, jak właściwie myć zęby, jak prowadzić 
szczoteczkę, z jakiej szczoteczki i pasty korzystać, jakich 
płynów używać, w jakich proporcjach i porach dnia. 
Wszystkie czynności powinny być wykonywane systema-
tycznie i schematycznie, a nie przypadkowo. O profesjo-
nalną higienizację powinniśmy zadbać raz na pół roku, 
a przynajmniej raz w roku. Przynajmniej raz na pół roku, 
a najmniej raz na rok powinniśmy usunąć z zębów kamień 
i osad, co gwarantuje nam kontrolę nad zdrowiem dziąseł, 
o których niestety zapominamy i traktujemy je nieco po 
macoszemu. Ząb będzie dobrze funkcjonował wtedy, gdy 
będzie miał nie tylko zdrową koronę, ale również będzie 
umocowany w zdrowej kości i zdrowym dziąśle. Wielu 
pacjentów traci zdrowe zęby z powodu paradontozy, czyli 
choroby dziąseł i kości, a nie z powodu próchnicy.

Skąd się bierze paradontoza?
To choroba bakteryjna, może mieć też podłoże gene-
tyczne. Dlatego osoby borykające się z nią powinny być 

Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
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pod stałą opieką specjalisty – lekarza periodontologa 
i higienistki stomatologicznej. Pamiętajmy o tym, że 
paradontozy nie da się wyleczyć, ale można powstrzy-
mać jej rozwój. Można sprawić, że pacjent będzie miał 
własne zęby do końca życia, a nie utraci ich w wieku lat 
40. W tym przypadku niezwykle istotna jest codzienna 
pielęgnacja oraz wizyty kontrolne, w trakcie których 
usuwany jest kamień nazębny.

Wielu z nas postrzega wizytę u stomatologa jako bardzo 
stresujące wydarzenie. Skąd się bierze ten lęk i jak go 
oswoić?
Pacjenci chyba najbardziej boją się bólu, wstydzą się i boją 
się nieznanego. Zapewniam, że nie ma się czego bać. Te-
raz każdy gabinet oferuje leczenie w znieczuleniu miej-
scowym. Pacjent może być także leczony w znieczuleniu 
ogólnym, ale ono zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko, dla-
tego stosowane jest tylko, jeśli zachodzi taka konieczność. 
W naszym gabinecie, gdy pacjent obawia się zabiegu, pro-
ponujemy sedację podtlenkiem azotu, czyli gazem rozwe-
selającym. Pacjent staje się wesoły, współpracujący, nieco 
obojętny, nie boi się, można go znieczulić i wyleczyć ząb. 
Dostępne są także środki medyczne, które możemy podać 
pół godziny przed wizytą. Najważniejsze jednak jest to, by 
pacjent, który panicznie boi się dentysty, w ogóle trafił do 
gabinetu i dobrze, by wspierała go wówczas bliska osoba.

Kto bardziej się boi: mężczyźni czy kobiety?
Boimy się po równo, ale kobiety mniej to okazują, bo je-
steśmy bardziej wytrzymałe na ból. U mężczyzn od razu 
widać pot na czole i drżenie rąk. Ja wszystkich traktuję 
tak samo. Wiem, że wszyscy mają prawo się bać.

Można przeżyć całe życie z zębami zdrowymi, bez 
wypełnień?
Oczywiście, że jest to możliwe, choć osobiście nie zetknę-
łam się z takim przypadkiem. Polacy mają bardzo wysoki 
wskaźnik próchnicy, szczególnie dzieci.

Z czego to wynika?
Przede wszystkim ze złych nawyków dietetycznych i nie-
właściwej higieny. Na przykład, w Szwecji problem próch-
nicy w ogóle nie istnieje, tam dzieci mają zdrowe zęby. Ale 
i u nas pojawia się światełko w tunelu. Mam sporo młodych 
pacjentów ze zdrowymi zębami, a to dzięki temu, że mają 
oni świadomych rodziców, którzy regularnie przyprowa-
dzają swoje pociechy do gabinetu, dbają o właściwą dietę 
i higienę zębów swoich dzieci, a przede wszystkim wiedzą, 
że zęby mleczne należy leczyć, a nie czekać aż wypadną. 
Dziecko powinno trafić do gabinetu po raz pierwszy, kiedy 
wyżyna mu się pierwszy ząb. Potem wizyty kontrolne co 
trzy miesiące. Gdy ma już stałe zęby – co pół roku.

Gdy chorują zęby, choruje cały organizm?
Oczywiście, w jamie ustnej mamy najbardziej zjadliwe 
bakterie. Jeśli krwawią nam dziąsła, to bakterie z krwią 
przenikają do organizmu i się w nim rozprzestrzeniają. 
Naukowcy ostatnio bardzo mocno podkreślają chociażby 
związki między chorobami przyzębia a chorobą Alzheime-
ra, chorobami krążenia, zawałem mięśnia sercowego, 

chorobami nerek. Dlatego możemy założyć, że jeśli mamy 
chore zęby nasz organizm też choruje, choć może nie dawać 
żadnych wyraźnych symptomów.

Co najbardziej szkodzi zębom?
Przede wszystkim złe nawyki żywieniowe, niewłaściwa 
dieta bogata w cukier, przetworzone pokarmy, napoje ga-
zowane, palenie papierosów, złe nawyki higieniczne, uni-
kanie wizyt u dentysty.

No właśnie, jak często powinniśmy odwiedzać dentystę? 
Czy są grupy pacjentów, którzy powinni odbywać wizyty 
kontrolne częściej niż pozostali?
Jak wspomniałam wcześniej, dzieci do momentu, aż będą 
miały stałe zęby, powinny pojawiać się w gabinecie na wi-
zytach kontrolnych co trzy miesiące, później tak jak doro-
śli co sześć miesięcy. Kobiety w ciąży, podczas jej trwania, 
powinny stawić się na trzech wizytach kontrolnych. Przy 
okazji dodam, że ciąża nie jest przeciwwskazaniem do le-
czenia zębów oraz znieczulenia miejscowego. Osoby cho-
rujące na cukrzycę czy nowotwory warto, by pokazały się 
dentyście raz na trzy miesiące. Chodzi o to, by zęby były 
zdrowe, by organizm mógł się koncentrować na walce 
z chorobą, a nie na chorych zębach.

Aby uniknąć konieczności późniejszego leczenia, 
kluczowe jest codzienne dbanie o zdrowie jamy 
ustnej. Zatem jak często powinniśmy myć zęby? Dwa 
razy dziennie wystarczy, czy zaleca Pani sięganie po 
szczoteczkę po każdym posiłku? Czy należy używać 
płynów do płukania ust i nici dentystycznych?
Nie ma jednej uniwersalnej recepty. Jednemu pacjentowi 
wystarczy właściwa higiena dwa razy dziennie – rano 
po śniadaniu i wieczorem przed snem – szczotkujemy 
po dwie minuty każdą ze szczęk. Pacjenci borykający się 
z chorobami przyzębia powinni czyścić zęby po upływie 
15 minut od każdego posiłku. Jeśli nie mamy przy sobie 
szczoteczki i pasty, to należy jamę ustną przepłukać, cho-
ciaż wodą lub płynem do płukania. Pamiętajmy jednak, 
by z płynami obchodzić się ostrożnie i stosować je tylko 
w rozcieńczeniu. Płyny są mocno stężone i podrażniają 
błonę śluzową jamy ustnej, przewlekłe ich stosowanie 
może wyrządzić wiele szkód. Swoim pacjentom zalecam, 
by rano po przebudzeniu, kiedy w jamie ustnej mamy na-
prawdę dużo bakterii, przepłukać usta rozcieńczoną wodą 
utlenioną – do połowy szklanki wody dodajemy łyżeczkę 
wody utlenionej. Zalecam, aby każdy pacjent miał swoją 
higienistkę stomatologiczną, która zadba o profesjonalną 
higienizację, ale przede wszystkim dobierze indywidual-
nie pacjentowi środki higieniczne i nauczy właściwej do-
mowej metody dbania o higienę jamy ustnej. l

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler
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LIFE IN. Łódzkie: Skąd biorą się nasze łzy i dlaczego są 
one tak ważne dla oczu?
Dr Magdalena Trębińska: Łzy produkowane są głównie 
przez gruczoł łzowy i są niezbędne naszym oczom do prawi-
dłowego funkcjonowania. Film łzowy ma trzy warstwy: ze-
wnętrzna – tłuszczowa, zapobiega szybkiemu wyparowaniu 
łez, środkowa – wodna, służy nawilżeniu oka, a wewnętrz-
na – mucynowa, utrzymuje łzy na powierzchni oka. Podczas 
każdego mrugnięcia łzy są rozprowadzane na powierzch-
ni oka, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe nawilżenie 
i odżywienie takich struktur gałki ocznej, jak rogówka czy 
spojówka. Warto wiedzieć, że dodatkowym zadaniem filmu 
łzowego jest oczyszczanie powierzchni oka oraz zabezpie-
czenie przed infekcjami. Łzy pełnią jeszcze jedną ważną rolę 
– poprawiają jakość i ostrość naszego widzenia.

Czasami jednak łzy wysychają i wtedy pojawia się zespół 
suchego oka. Co to takiego?
Dr Magdalena Trębińska: To schorzenie, w którym do-
chodzi do nieprawidłowego nawilżania powierzchni oka 
przez film łzowy. Może to być spowodowane jego nadmier-
nym parowaniem lub nieprawidłowym składem. Efektem 
tych zaburzeń jest wysychanie rogówki i spojówki, co 
uniemożliwia prawidłowe widzenie i powoduje u pacjen-
ta ogromny dyskomfort.

Badania pokazują, że zespół suchego oka to problem 
globalny, a wśród osób po 50. roku życia dolegliwość 
ta dotyka nawet 35 procent. Co jest powodem tego 
schorzenia?
Dr Karolina Dulczewska-Cichecka: Najczęściej nie 
możemy wskazać jednej przyczyny odpowiedzialnej 
za suchość oczu. W dzisiejszych czasach dolegliwość 
ta bezpośrednio związana jest z naszym stylem życia. 
Długie przebywanie w klimatyzowanych, zadymionych 
pomieszczeniach, godziny spędzone przed monitorem 
komputera lub ekranem smartfona, codzienna dieta po-
zbawiona produktów bogatych w kwasy omega, które po-
zytywnie wpływają na działanie filmu łzowego, za mało 

Dlaczego łzy 
wysychają?

O tym, czym jest zespół suchego 
oka, kiedy się pojawia i jak należy 
z nim postępować, opowiadają dr 
Magdalena Trębińska i dr Karolina 
Dulczewska-Cichecka z Gabinetu 

Okulistycznego N&M.

wody w organizmie – to główne czynniki, które przyczy-
niają się do powstania ZSO. Dodatkowo u osób starszych 
ZSO może być związany z chorobami ogólnymi oraz leka-
mi przyjmowanymi na stałe.

Podsumowując – u osób młodych ZSO zwykle związany 
jest z trybem życia, a u osób dojrzałych często 
z chorobami związanymi z wiekiem. A czy są jakieś grupy 
osób szczególnie podatne na ZSO?
Dr Karolina Dulczewska-Cichecka: Na pewno osoby 
pracujące na co dzień przy komputerze – ich ten problem 
może dotyczyć bardziej niż pozostałych. Gdy długo pa-
trzymy w monitor, to choć nie zdajemy sobie z tego spra-
wy, zaczynamy mrugać rzadziej, a nasze oczy są słabiej 
nawilżane. Ponadto problem ZSO dotyczy także osób 
noszących soczewki kontaktowe i tych, które regularnie 
zażywają leki ogólne, wpływające na pogorszenie jakości 
i ilości filmu łzowego. Nie można zapomnieć o kobietach 
w wieku okołomenopauzalnym, u nich również bardzo 
często pojawia się ZSO, za który odpowiadają zaburzenia 
hormonalne pojawiające się w tym okresie.

Jak można rozpoznać ZSO – czy są jakieś objawy, które 
sugerują wizytę u okulisty, czy do zdiagnozowania 
problemu potrzebne są specjalistyczne badania 
i urządzenia?
Dr Karolina Dulczewska-Cichecka: Zaczerwienienie 
oczu, pieczenie i uczucie piasku pod powiekami wskazu-
ją na to, że z oczami dzieje się coś złego. Jeśli zauważymy 
u siebie takie objawy, najlepiej zgłosić się do okulisty, 
który po dokładnym badaniu wykluczy lub potwierdzi 
zespół suchego oka.

A do diagnozy potrzebny jest sprzęt diagnostyczny czy 
wystarczy, że okulista spojrzy pacjentowi w oczy?
Dr Karolina Dulczewska-Cichecka: Bardzo istotnym 
elementem diagnostyki zespołu suchego oka jest wywiad 
zebrany podczas rozmowy z pacjentem. Aby rozpoznać 
objawy suchości oczu, wystarczy standardowe badanie 

Dr Karolina Dulczewska-Cichecka

pacjenta przy pomocy lampy szczelinowej. Natomiast do 
tego, aby określić, z jaką warstwą filmu łzowego mamy 
problem, niezbędne są badania przy użyciu specjalistycz-
nego sprzętu.

Jakiego?
Dr Magdalena Trębińska: Na przykład przy pomocy 
urządzenia Meibograph OSA. Jest to kompleksowy anali-
zator powierzchni oka, specjalnie dedykowany badaniom 
pacjentów z zespołem suchego oka. Możemy w nim do-
kładnie określić poszczególne parametry filmu łzowego, 
dowiedzieć się, z którą jego częścią mamy problem i co za 
tym idzie — ustalić prawidłową ścieżkę terapeutyczną, bo 
metod leczenia ZSO jest wiele. Badanie jest bezinwazyjne, 
nie boli i trwa zaledwie kilka minut, a jego wynik pozwa-
la lekarzowi zakwalifikować pacjenta do indywidualnie 
dobranych dla niego metod leczenia.

Jak się leczy pacjenta z zespołem suchego oka?
Dr Karolina Dulczewska-Cichecka: Leczenie zaczynamy 
od najprostszych metod, czyli na początek jest edukacja 
pacjenta w zakresie właściwego dbania o oczy. Później 
pacjent dostaje specjalne krople, które zmniejszają dole-
gliwości. W przypadku, gdy zespół suchego oka jest w za-
awansowanym stadium, muszą być u pacjenta zastosowa-
ne specjalistyczne metody leczenia.

Zatrzymajmy się na chwilę przy kropelkach. Powszechne 
jest dziś to, że zamiast do lekarza specjalisty idziemy do 
apteki i prosimy o pomoc farmaceutę. W przypadku oczu 
prosimy o kropelki do oczu…
Dr Magdalena Trębińska: To często popełniany błąd, bo 
kropelki dostaniemy, ale nie zawsze będą one dopasowa-
ne do naszych problemów związanych z zespołem suche-
go oka. Co więcej — używanie niektórych rodzajów kropli 
może spowodować pogorszenie choroby.

Z jakich terapii związanych z zespołem suchego oka 
mogą korzystać pacjenci Gabinetu Okulistycznego N&M?

Dr Karolina Dulczewska-Cichecka: Jedną z bardziej za-
awansowanych metod leczenia pacjentów z zespołem su-
chego oka jest zakładanie zatyczek do punktów łzowych, 
co powoduje zwiększenie ilości łez na powierzchni oka. 
Ta technika stosowana jest wtedy, gdy wiemy, że pacjent 
ma problem z warstwą wodną filmu łzowego. Natomiast 
jeżeli mamy problemy z warstwą tłuszczową filmu łzo-
wego, musimy zadbać nie o ilość, ale o jakość łez. U pa-
cjenta możemy zastosować specjalne krople, które po-
prawią parametry filmu łzowego. Dodatkowo zalecamy 
zadbanie o prawidłową higienę brzegów powiek, a jeśli 
to nie wystarczy, proponujemy pacjentowi terapię urzą-
dzeniem E-Eye.

Na czym polega taka terapia?
Dr Magdalena Trębińska: Jest to terapia światłem pulsa-
cyjnym, jej zadaniem jest stymulacja gruczołów znajdu-
jących się na brzegach powiekowych do prawidłowego 
funkcjonowania. Pacjentowi zakładamy na oczy specjalne 
okulary ochronne, następnie skórę wokół oczu zabezpie-
czamy żelem i aplikujemy po pięć impulsów świetlnych 
w okolice dolnej powieki każdego oka. Zabieg trwa kilka 
minut, jest bezinwazyjny i bezpieczny dla pacjenta.

Wystarczy jednorazowy zabieg, czy trzeba je powtarzać?
Dr Karolina Dulczewska-Cichecka: Zwykle jeden zabieg 
nie wystarcza. Zazwyczaj terapię powtarza się w czterech 
sesjach i zalecane jest, aby piętnaście dni po pierwszym 
wykonać drugi zabieg, po czterdziestu pięciu dniach – 
trzeci i po siedemdziesięciu pięciu – czwarty.

Czy pacjenta trzeba przygotować do zabiegu?
Dr Magdalena Trębińska: Zabieg nie wymaga specjalne-
go przygotowania, jednak bardzo ważne jest, aby 15 dni 
przed zabiegiem i 15 dni po pacjent nie przyjmował leków 
światłouczulających oraz chronił skórę twarzy przed pro-
mieniami słonecznymi.

Na koniec pytanie o to, jak ustrzec się przed ZSO? Czy 
w ogóle jest to dziś możliwe?
Dr Karolina Dulczewska-Cichecka: Aby ustrzec się przed 
objawami ZSO, trzeba dbać o oczy. Na przykład osoby, które 
pracują przy komputerze, powinny pamiętać o okularach 
ochronnych z powłoką antyrefleksyjną oraz regularnie ro-
bić przerwy w pracy i nie zapominać o częstym i pełnym 
mruganiu. Osoby korzystające z soczewek kontaktowych 
powinny pamiętać o konieczności systematycznej wymia-
ny soczewki oraz zdejmowaniu ich wtedy, kiedy nie są one 
niezbędne. No i dieta – dużo ryb morskich, orzechy włoskie, 
olej słonecznikowy, awokado, pestki dyni i słonecznika. l

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler

Gabinet Okulistyczny N&M
Łódź, ul. Rojna 63/65
Terminy prosimy ustalać telefonicznie.
tel. 42 636 82 82
tel. 512 004 363

Dr Magdalena Trębińska
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LIFE IN. Łódzkie: Skąd przywędrowało MA-URI do Łodzi?
Małgorzata Bocian: MA-URI jest kompletnym systemem 
transformacji osobistej poprzez pracę z ciałem i ruch. Na-
ucza samopoznania i samouzdrawiania na poziomach fi-
zycznym, emocjonalnym i duchowym oraz kształtowania 
swojego doświadczenia za pomocą świadomego wyboru 
postaw, przekonań, wzorców myślowych i reakcji. MA-
-URI zostało stworzone na początku lat 90. XX wieku przez 
Katję i  Hemi’ego Hoani Fox (maoryski tohunga – uzdro-
wiciel duchowy), jako część ich duchowej podróży i prze-
znaczenia. Ma swoje korzenie w hawajskich i maoryskich 
duchowych tradycjach uzdrawiania i oferuje holistyczne 
podejście do rozwoju osobistego i samouzdrawiania. I od 
razu dodam, że nie jest religią ani sektą, nie jest metodą, 
w której ktoś za nas naprawia, zmienia, uzdrawia nas.

Proszę więc nam wytłumaczyć, czym jest.
To cały system pracy ze świadomością, który pozwala na 
zmianę perspektywy widzenia świata, odróżniania tego, 
co podpowiada nam ego, od głosu serca. Często jesteśmy 
więźniami własnych emocji i przekonań, które osadziły 
się głęboko w naszych ciałach. Nie musimy ich dźwigać. 
Możemy wreszcie zamieszkać w swoim ciele i chodzić sto-
pami po ziemi. Celem MA-URI jest przywrócenie natural-
nej pełni w życiu. Oznacza to doskonałą równowagę po-
między ciałem, emocjami i duchowością. Nasze ciało jest 
uważane za lustro naszej świadomości i bibliotekę wszyst-
kich naszych doświadczeń, dlatego dotyk MA-URI jest tak 
skutecznym narzędziem uzdrawiania.

Co daje nam dotyk MA-URI?
Dzięki niemu poczujemy nasze ciało, zrozumiemy, że jest 
czymś bardzo realnym, o co należy dbać. Nasze ciało jest 
nośnikiem wszystkich informacji o nas, wszystkie emocje, 
które przeżywamy, zapisują się w nim i przejawiają. I jeśli 
poczujemy własne ciało, poczujemy też emocje. Jeśli boli 
nas głowa albo brzuch, to nie znaczy, że mamy tylko jakiś 
problem fizjologiczny, ale może to oznaczać problem emo-
cjonalny i to jest sygnał z ciała, byśmy uwolnili te emocje. 
Na tym polega właśnie samouzdrawianie, że uczymy się 
słuchać siebie, zaczynamy dostrzegać, że ciało wysyła do 
nas nieustannie komunikaty na różne tematy.

To jak podczas sesji dochodzimy do tego, że coś jest nie 
tak z naszymi emocjami?
Skupiamy się na odczuciach z ciała, czyli przyglądamy się, 
co się dzieje w naszym ciele w czasie sesji, czasami zaczyna 
nas coś boleć, choć sam dotyk w trakcie sesji nie powoduje 

Jak poczuć własne ciało
Często jesteśmy więźniami własnych emocji i przekonań, które osadziły się 

głęboko w naszych ciałach. Nie musimy ich dźwigać – mówi Małgorzata Bocian, 
właścicielka Tali, gabinetu świadomej pracy z ciałem MA-URI.

bólu, nagle czujemy ból pod łopatką, kolanem lub ból zaczy-
nam odczuwać ja – praktyk, ponieważ pracujemy z klientem 
w połączeniu. Może się zdarzyć, że zechce się nam płakać 
albo będziemy czuć złość lub zaczniemy się śmiać. Wówczas 
możemy zapytać samego siebie, co ta emocja oznacza, dla-
czego się pojawiła i jak mogę sobie z nią poradzić. Na tym 
właśnie polega samouzdrawianie, na braniu odpowiedzial-
ności za to, co dzieje się z naszym ciałem i z naszymi emo-
cjami. Jeśli pojawia się pytanie, jest też odpowiedź. Praktyk 
w czasie sesji poprzez odpowiednio dobraną muzykę, dotyk, 
czasem zapach, lub przy użyciu słów – kluczy, może poru-
szyć w nas emocje, a naszą rolą jest zapytanie się siebie, 
skąd one się wzięły i uwolnienie ich – innymi słowy pozwo-
lenie sobie na przeżywanie tych emocji i związanej z nimi 
historii. Jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia próżni po-
wstałej po uwolnieniu emocji. Dobrze jest zapełnić ją czymś 
pozytywnym, czyli radością, wdzięcznością, miłością, każ-
dą emocją, która nas wzmacnia. Dopiero wówczas mówimy 
o pełnym procesie uzdrawiania i to się może wydarzyć pod-
czas jednej sesji albo dziesięciu, a także tydzień po sesji. Nie 
ma tutaj żadnych reguł.

Czy interesujesz się tym, z jakimi problemami trafiają do 
Ciebie klienci?
Przed sesją zazwyczaj przeprowadzam rozmowę, krótką 
10-15 minutową i ustalam intencję, z jaką chce pracować 
osoba, która do mnie przyszła, co pragnie uzdrowić. Ważne, 
by taką intencję wypowiedziała głośno, tym sposobem da-
jąc wyraźny sygnał do świadomości, że jest jakaś praca do 
wykonania. W MA-URI mówimy, że energia podąża za uwa-
gą, więc im jaśniej wyrażamy intencję, tym bardziej świat 
i wszystko dookoła wesprze nas w realizacji tego zadania.

Jak wygląda sama sesja?
Staram się za bardzo nie karmić umysłu pomysłami na 
to, jak ma wyglądać sesja, każda jest inna i ważniejsze 
jest to, żeby klient skupił się na sobie i swoich emocjach, 
a nie na tym, że teraz będzie praca na plecach, czy na 
nodze. Niezwykle istotne jest także poczucie bezpie-
czeństwa i zaufanie do praktyka. Do tego odpowiednio 
dobrana muzyka i dotyk i jesteśmy w stanie dostrzec, to 
co siedzi w naszym ciele i uwolnić pokłady emocji, które 
przez lata nie znajdowały ujścia. Proszę zobaczyć, co się 
dzieje z psem potrąconym lekko przez samochód, naj-
pierw dostaje drgawek, potem wstaje, otrząsa się i idzie 
dalej, zapominając, o tym, co się wydarzyło. Nie groma-
dzi w sobie emocji związanych z traumą. Małe dziecko 
też doskonale radzi sobie z emocjami, tylko my dorośli 
więzimy je we własnym ciele.

Kto może skorzystać z zabiegu?
Każdy, nie ma tu żadnych przeciwwskazań. Dużo pracuję 
z osobami z syndromem dda (dorosłe dzieci alkoholików), 
które nie mogą sobie poradzić z nieustającym poczuciem 
winy i niskim poczuciem wartości, choć ten problem doty-
czy nie tylko osób z dda. Trafiają do mnie kobiety, które nie 
mogą zajść w ciążę lub potrzebują poradzić sobie ze stra-
tą, po poronieniu. Zdarza mi się też pracować z dwoma lub 
trzema pokoleniami, na przykład mama z synem z ADHD, 
który sprawia problemy wychowawcze, czy babcia, której 

wnuczek poważnie zachorował. Wierzymy, że samo-
uzdrowienie babci, może przynieść uzdrowienie wnuko-
wi. Najważniejsza jest zmiana w nas, to ona wpłynie na 
wszystko co dookoła. Wierzymy, że poprzez własne samo-
uleczenie, możemy uzdrowić siedem pokoleń wstecz i sie-
dem w przód, oraz dajemy sygnał do naszego otoczenia 
o nowej jakości w nas, nowej świadomości, a to się rozcho-
dzi jak kręgi na wodzie.

Jak MA-URI pojawiło się w Twoim życiu?
Sama miałam problemy, pochodzę z rodziny z problemem 
alkoholowym, pomimo terapii, nie czułam się dobrze, ży-
łam z takim ciągłym smutkiem. W końcu, dzięki MA-URI, 
znalazłam wszystko, czego szukałam – w sobie. l

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

Małgorzata Bocian
Łódź, ul. Brzeźna 4 m. 13
tel. 608 658 055
tala@talaMA-URI.pl
www.talaMA-URI.pl
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Pomimo dostępności coraz doskonalszych badań 
w kierunku alergii IgE zależnej, ustalenie właściwej 
cząstki uczulającej jest bardzo trudne. Z pomocą przy-
chodzi diagnostyka molekularna i ALEX Panel 282.

Precyzyjna diagnostyka alergii
Testy tradycyjne ograniczają się jedynie do potwier-
dzenia lub wykluczenia alergii na dany alergen. Dia-
gnostyka molekularna rozróżnia faktyczne uczulenie 
od symptomów wywołanych reakcją krzyżową. Po-
zwala przewidzieć ryzyko wystąpienia reakcji miej-
scowych, czy ogólnoustrojowych, w tym anafilaksji. 
Ponadto, ma swój szczególny udział w klasyfikacji pa-
cjentów do swoistej immunoterapii alergenowej.

Testy molekularne są szczególnie polecane pacjen-
tom uczulonym na wiele alergenów z możliwością 
współistnienia reakcji krzyżowych. O reakcji krzyżo-
wej mówimy wówczas, gdy osoba z alergią na pyłek 
brzozy, wiosną w trakcie intensywnego pylenia, do-
znaje reakcji alergicznej po zjedzeniu jabłka. Jesienią, 
poza sezonem pylenia brzozy, to samo jabłko może 
być już dobrze tolerowane.

Dlaczego panel ALEX?
ALEX Panel 282 pozwala precyzyjnie ustalić właściwą 
cząstkę uczulającą. Dlaczego? Ponieważ posiada najszer-
szy zakres testu aż 282 składowych – 156 ekstraktów 
alergenowych i 126 molekuł. Jednoczesne oznaczenie eks-
traktów alergenowych wraz z molekułami zwiększa do-
kładność diagnostyczną i kompleksowość testu. W odróż-
nieniu od pozostałych testów molekularnych, w ALEX-ie 

Alergia bez tajemnic, 
z pomocą przychodzi ALEX

mamy pomiar ilościowy swoistych przeciwciał IgE. Ce-
chą szczególną testu ALEX jest zastosowanie blokera CCD. 
CCD są to cukrowe łańcuchy reagujące krzyżowo, obecne 
w alergenach pochodzenia roślinnego czy jadach owa-
dów. Bloker CCD ograniczając wyniki fałszywie dodatnie, 
zwiększa specyficzność (czyli trafność) testu.

Gdzie można wykonać test?
Panel ALEX można wykonać we wszystkich punktach 
pobrań ALAB laboratoria. Do wyboru są dwa warian-
ty — ALEX z interpretacją i bez. Za interpretację odpo-
wiada lekarz, alergolog specjalizujący się w diagno-
styce molekularnej alergii. Do badania nie trzeba się 
specjalnie przygotowywać. Wystarczy być na czczo i uni-
kać posiłków wysokotłuszczowych. Nie trzeba odstawiać 
leków przeciwhistaminowych czy sterydowych. l

Zapraszamy do naszych punktów pobrań i po 
więcej informacji o badaniu na stronę 
www.alablaboratoria.pl/ALEX

 l określeniu indywidualnego profilu uczulenia pacjenta, m.in. po-
przez wykluczenie reakcji krzyżowych;

 l określeniu prawdopodobieństwa nabycia tolerancji na mleko 
i białko jaja (jest to pomocne zwłaszcza u dzieci, które mogą 
„wyrosnąć” z alergii na te pokarmy);

 l określeniu wskazówek dietetycznych dla pacjenta;
 l przewidzeniu ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji ogólnoustro-

jowych u danego pacjenta;
 l odczulaniu — przyczynia się do efektywności terapii.

ALEX Panel 282 będzie pomocny w:

www.alablaboratoria.pl 
tel. 665 787 341

Jaki jest związek między jabłkiem i brzozą? Co ma wspólnego roztocze kurzu 
domowego z krewetkami? Choć początkowo trudno zauważyć jakikolwiek 

związek między nimi, może okazać się, że są alergenami, które mogą 
wywołać reakcję krzyżową. Na szczęście do dyspozycji mamy nowoczesną 
diagnostykę sieci ALAB laboratoria, która precyzyjnie określa, co nas uczula.

Czekamy na nie cały rok. Niestety – często biernie, zapomina-
jąc o przygotowaniu skóry na ich nadejście. Wakacje – gdy 
nadchodzą, popadamy w lekką panikę. Co zrobić, by nogi 
prezentowały się w szortach kusząco, a skóra zamiast tarki 
przypominała mieniący się w słońcu jedwab?

Przygotowałyśmy dla was krótki przewodnik po wa-
kacyjnej pielęgnacji!

Krok pierwszy – usunąć niepotrzebne
Po zimie i wiośnie nadmiar martwych komórek naskór-
ka objawia się szorstką, suchą i nieprzyjemną w doty-
ku skórą. To właśnie dlatego tak istotny jest peeling, 
czyli mechaniczne lub chemiczne usunięcie nadmier-
nej warstwy rogowej naskórka. Zarówno w domu, jak 
i w gabinecie Yasumi, można to zrobić dwojako – masaż 
szczotką bambusową lub peelingiem ziarnistym, na 
przykład z dodatkiem kryształków cukru, soli, czy łu-
pin orzechów. Peeling ciała, oprócz redukcji martwych 
komórek naskórka i wyraźnym wygładzeniu ciała, po-
prawia absorpcję składników aktywnych, czyli wspo-
maga wchłanialność nakładanych później kremów czy 
balsamów. Dodatkowym walorem jest detoksykacja, 
czyli przyspieszenie metabolizmu komórkowego i po-
moc w pozbyciu się toksyn.

Krok drugi — czas na posiłek
Tak jak włosy potrzebują odżywki, tak skórze ciała po 
dokładnym oczyszczeniu, należy się sowita porcja od-
żywczych składników aktywnych. W przypadku skór 
bardzo suchych najlepiej sprawdzi się 100% naturalny 
olej arganowy, który działa na powłokę ciała niczym 
kompres, odbudowując poziom ceramidów. Jeśli mamy 
do czynienia ze skórą tylko lekko odwodnioną, idealny 
będzie krem do ciała, na przykład Yasumi Hydro Fir-
ming Cream, który sprawdzi się również do pielęgnacji 
skóry biustu. Dzięki zawartości alg Laminaria bogatych 
w witaminy z grupy B, witaminę E i C oraz sole mineral-
ne wzmacnia ochronny płaszcz hydro-lipidowy.

Krok trzeci – fotoprotekcja
Czynnikami przyspieszającymi starzenie się skóry jest 
przede wszystkim dym papierosowy oraz promienio-
wanie UV. Latem o ekspozycję na słońce nietrudno. 
I choć warto w naturalny sposób wspomóc wytwo-
rzenie się witaminy D, to pamiętać należy, że promie-
niowanie UV przyczynia się do fotostarzenia, obja-
wiającego się przebarwieniami, destrukcją włókien 
kolagenowych, zmarszczkami i utratą jędrności. Przy 
wyborze kremu z filtrem, oprócz ochrony SPF – w Yasu-
mi rekomendujemy, by jej wartość wynosiła 30 – krem 
zawierał również dobroczynne składniki aktywne, na 
przykład aloes, który złagodzi podrażnienia, nawilży 
i ukoi zmęczoną słońcem skórę.

Bądź piękna latem

Yasumi Medestetic Łódź Centrum

Łódź, ul. Sienkiewicza 82/84
Centrum Biurowe Zenit
tel. 42 633 21 25
www.lodz.yasumi.pl
lodz@yasumi.pl

Krok czwarty – zabłyśnij!
Kosmetyki z opalizującymi drobinkami to must have 
tego sezonu! Co więcej – złote mikro cząsteczki odbijając 
światło, zakamuflują ewentualne defekty skóry i pod-
kręcą jej koloryt. Jednym z naszych faworytów jest Gold 
Sensation Dry Oil, czyli suchy olejek, który odżywia, 
subtelnie nabłyszcza, ale nie pozostawia tłustej i kleją-
cej warstwy na skórze. Rekomendujemy, by aplikować 
go na całe ciało, a w szczególności na nogi i ramiona. l

Poleca zespół specjalistów Yasumi Medestetic Łódz Centrum
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LIFE IN. Łódzkie: Roma Fashion to rodzinna marka, 
proszę zdradzić kulisy startu. To były zupełnie inne czasy.
Krzysztof Romanowski: Markę założyła moja mama 
w 1996 roku. Wcześniej pracowała w branży, szyła mundu-
ry dla wojska. Kiedy trafiła się pierwsza okazja, postano-
wiła spróbować własnych sił. Pomagałem jej, pakowałem 
rzeczy do samochodu, czyli robiłem to, na co mamie brako-
wało czasu. Po szkole spędzałem tam każdą wolną chwilę.

Minęły 23 lata, jak jest teraz?
Dwa lata temu postanowiliśmy wprowadzić nową markę, 
która zastąpiła poprzednią. Zmieniliśmy nazwę i filozofię 

Elegancka 
na co dzień

O potrzebach klientek i jakości 
oferowanych produktów rozmawiamy 

z Krzysztofem Romanowskim, 
właścicielem łódzkiej firmy Roma 

Fashion, produkującej odzież damską.

naszej firmy. Zmieniły się bowiem czasy, kiedyś jak wia-
domo, szyło się z tego, co było dostępne i nie zwracało 
się uwagi na takie rzeczy, jak na przykład skład tkanin. 
Teraz jest to bardzo istotna kwestia, stawiamy przede 
wszystkim na dobrą jakość, a co się z tym wiąże, szyjemy 
nasze ubrania z tkanin o jak najlepszym składzie. Oferu-
jemy zupełnie inne produkty, od tych które można spo-
tkać w sieciówkach.

Do jakich kobiet, kierujecie swoje kolekcje?
Pracujących, aktywnych zawodowo, po trzydziestce, ko-
biet biznesu, prawniczek, urzędniczek.

Czyli takich, które nie mają czasu na spędzanie wielu 
godzin w galeriach, tylko jak już wejdą do butiku to 
wiedzą, że wyjdą z zakupami?
Zdecydowanie tak. Współpracujemy z ponad 400 butika-
mi w całej Polsce.

Kolejny krok w biznesie to sklep internetowy?
Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy sposoby tradycyjnego 
handlu. Kolej więc na sklep internetowy, bez którego 
trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie biznesu w dzi-
siejszych czasach. Sklep ruszył już 1 czerwca, zaraz po 
gali Miss Ziemi Łódzkiej, w którą włączyliśmy się jako 
sponsor.

Co dał Wam udział w tym projekcie?
Pierwszy raz zdecydowaliśmy się na udział w takim 
przedsięwzięciu, bo uznaliśmy, że naprawdę warto. 
Chcemy z naszymi kolekcjami bezpośrednio trafiać do 
potencjalnych klientek, a właśnie takie gale są najlepszą 
ku temu okazją. l

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Archiwum Roma Fashion

tel. 530 339 381
biuro@romafashion.pl
romafashion.pl

Nie czekaj zbyt długo z wyborem sukni
Najkorzystniej 6–8 miesięcy przed wyznaczonym termi-
nem ślubu. Maj i czerwiec to najlepsze okazje cenowe do 
zakupu sukni prosto z wieszaka.

Bądź otwarta na nasze rady
Wejdź do salonu i opieraj się na wiedzy i doświadczeniu kon-
sultantek. Pomogą w wyborze odpowiedniego kroju i fasonu.

Najpierw suknia, potem dodatki
Podczas przymiarki dobieramy biżuterię do stylu sukni.

Welon czy wianek?
Jedno z drugim się nie wyklucza, na przykład wianek z mu-
ślinowym długim welonem wygląda bardzo romantycznie 
i dziewczęco.

Idealny czas na ślub
Każda pora roku to dobry moment. Ilość sukien i wzorów 
zaspokoi gusta wszystkich klientek.

Butikowy klimat
Przyjazna atmosfera, wygodna kanapa, pyszna kawa, do-
bra muzyka i nasza wiedza – to wszystko, co znajdziesz 
w butiku ślubnym przy Jaracza 6.

Jak być 
Panną Młodą 

i nie 
zwariować?
Przed najważniejszym dniem w życiu

DT
s t y l es t y l e

Suknie Ślubne Dorota Teodorczyk
Łódź, ul. Jaracza 6
tel. 532 270 011, 782 755 999
www.suknieslubnedt.pl
instagram.com/suknieslubnedt
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„To było wyzwanie, przełamanie strachu i lęku, zakopanie 
gdzieś głęboko odrzucenia…” – tak po zakończonej sesji 
fotograficznej podsumowuje swój udział w projekcie „Wyraź 
siebie wizerunkiem” kolejna bohaterka, Iza.

Nie ukrywała tych wszystkich emocji i obaw, bo 
w pierwszej godzinie naszej wspólnej pracy dawało się 
wyczuć i stres, i napięcie. Jednak w pewnym momencie, 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Iza zaczę-
ła być sobą. I wówczas już wiedziałam, że zdjęcia będą 
czarno-białe, ponieważ …

No właśnie, aby to zrozumieć trzeba poznać naszą 
bohaterkę. Iza doświadczyła w swoim życiu bardzo 
ciemnych, przygnębiających barw. Poważna choro-
ba zabrała jej znaczną część znajomych, radość życia 
i nadzieję na jutro, obdarła z intymności i kobiecości, 
zasiała nicość. Ale Iza nie pozwoliła jej wykiełkować, 
nie pozwoliła wzrosnąć. Nie przeraziła się granato-
wo-czarnym niebem, burzowymi chmurami, ani pio-
runami rozdzierającymi jej serce. Podjęła wyzwanie 

i nauczyła się „tańczyć w deszczu”. Krok za krokiem 
podążała w stronę słońca, w stronę wszystkich barw 
tęczy i wygrała.

Obecnie realizuje swoje plany, spełnia marzenia i daje 
przykład innym kobietom, jak malować każdy swój dzień 
na jasne, piękne barwy. Iza pokazała w trakcie sesji jak 
piękną jest osobą, a zdjęcia każdy z Was pokoloruje dopie-
ro wówczas, jak spotka się z tą wyjątkową kobietą. To ona 
magicznym pędzlem zabarwia swój codzienny obraz, 
wykorzystując pełną paletę barw. Iza, dziękuję w imieniu 
całego naszego babskiego teamu.

Stylizacje: Adriana Jabłońska – trener wizerunku, 
właściciel T Point Concept Store Łódź; wizaż: Monika 
Wiosna-Sobolewska (WiosnaSpa); w obiektywie: Be-
ata Oleksiewicz (Foty Beaty); za pomoc w realizacji 
sesji podziękowania dla: Art_Inkubator Łódź. l

Pełną fotorelację z projektu „Wyraź siebie wizerunkiem” można 
zobaczyć na t-point.com.pl, a zgłoszenia przyjmujemy pod adresem 
mailowym adriana.jablonska@t-point.com.pl

W czerni 
i bieli

Patronat LIFE IN. Łódzkie

Najpiękniejsze z Łódzkiego 

Karolina Bielawska ma 178 centymetrów wzrostu 
i jest łodzianką. Studiuje na Politechnice Łódzkiej na 
kierunku management w języku angielskim. Uwiel-
bia podróżować. Uważa, że to właśnie dlatego jest 
otwarta i tolerancyjna. W życiu ceni ludzi z pasją, am-
bitnych i pozytywnie patrzących na świat.

Pierwszą wicemiss została Izabela Depta z Brzezin. 
Ma 174 centymetry wzrostu i jest studentką Wydzia-
łu Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki 
Łódzkiej. Kocha wszystko co kreatywne i nowe. Jest 
pasjonatką zdrowego stylu życia. Uważa, że z nią nie 

można się nudzić. Tytuł drugiej Wicemiss Polonia 
Województwa Łódzkiego zdobyła Justyna Marczew-
ska z Łodzi. Ma 175 centymetrów wzrostu i uwielbia 
dobre samochody i szybką jazdę. To wulkan energii. 
W przyszłości chce otworzyć własną kancelarię praw-
ną. Stara się być dobrym człowiekiem, bo wierzy, że 
dobro wraca.

Tytułem Miss Publiczności nagrodzono Ewelinę 
Krawczyk z Bąkowej Góry. Miss Ptak Moda została 
Ksenia Keter z Bełchatowa, a Miss Natur House Karo-
lina Bielawska.

Karolina Bielawska, studenta z Łodzi została nową Miss Polonia Województwa 
Łódzkiego. Gala finałowa odbyła się 14 czerwca w Centrum Promocji Mody 
Akademii Sztuk Pięknych. O koronę walczyło 17 finalistek z całego regionu. 
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LIFE IN. Łódzkie: Piwnica fryzjerska z letnią poczekalnią, 
kto wpadł na ten pomysł?
Piotr Kusiak: Może zabrzmi to nieskromnie, ale ja. Traw-
nik przed salonem był mocno zaniedbany i zakrywał po-
łowę naszej witryny, więc musieliśmy coś z nim zrobić. 
Zadbaliśmy o niego, przystrzygliśmy, postawiliśmy drew-
niany taras, na którym w sezonie letnim wystawiamy 
leżaki i stoliczek – stworzyliśmy fajne miejsce na relaks. 
W przerwach między zabiegami albo w oczekiwaniu na 
swoją kolej można się napić kawy, porozmawiać, poczytać 
i zwolnić, choć na chwilę. Tym się wyróżniamy.

Nie tylko tym, ale też oryginalnym wystrojem wnętrz.
Nie chciałem tworzyć kolejnego salonu glamour, z marmu-
rami i złotymi klamkami. Miało być luźno, klimatycznie, 
z wykorzystaniem tak charakterystycznego łódzkiego ak-
centu, jak ceglana ściana. Myślę, że się udało. Zapraszam, 
by się przekonać nie tylko o tym, ale przede wszystkim o ja-
kości naszych usług. Nasze dziewczyny brały udział w licz-
nych konkursach, pracowały m.in. przy pokazach mody, 
a najmłodsza w zespole Ewelina, barberka, zajęła trzecie 
miejsce w województwie łódzkim w konkursie Barber 
Roku organizowanym przez „Dziennik Łódzki”.

Panowie na dobre przekonali się do usług barbera? 
Dbają o siebie coraz bardziej. Są też wiernymi klientami. Je-
śli mężczyźnie pasuje ręka barbera, to już zostaje.

Czy przychodząc do fryzjera klient wie już, czego chce, 
czy oczekuje podpowiedzi, pomysłów, inspiracji?
Klient pozwala sobie coś doradzić, jednak nie narzucić. 
Szuka porady, ale zawsze stopuje w odpowiednim momen-
cie. Pewnego razu postanowiliśmy zaeksperymentować 
i poszukać osób, które oddadzą się w pełni w ręce fryzje-
rów. Pozwolą wybrać fryzurę, kolor. Ogłosiliśmy konkurs 
i zgłosiło się kilkadziesiąt pań. Wybraliśmy trzy. Panie 
podpisały oświadczenia, że godzą się na ten eksperyment 
i dziewczyny mogły trochę poszaleć, w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. W salonie zasłoniliśmy wszystkie lustra, 
telefony były odłożone na bok. Gdy fryzury były już gotowe, 
paniom zrobiliśmy jeszcze profesjonalny makijaż. I dopie-
ro wówczas mogły przejrzeć się w lustrze. Na koniec uczest-
niczkom zafundowaliśmy jeszcze sesję zdjęciową.

Jakie były reakcje, co mówiły?
Pierwsza zaniemówiła, druga powiedziała wow, a trze-
cia się rozpłakała i użyła niecenzuralnych słów. Nieco 

Czasami warto zaszaleć
O pewnym fryzjerskim eksperymencie, rytuałach i wymagających uwagi klientach 

rozmawiamy z Piotrem Kusiakiem, właścicielem salonu Piwnica Fryzjerska.
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się zdenerwowałem, stałem przy drzwiach i zastanawia-
łem się, czy uciekać (śmiech). Okazało się, że były to łzy 
radości. Pani była bardzo zadowolona, a ja szczęśliwy.

Rozumiem, że były to mocne zmiany?
Zdecydowanie tak. Pani nosiła włosy w kolorze brązowym 
sięgające do ramion. Po metamorfozie miała czerwonego 
irokeza z krótko ściętymi bokami.

Wizyta w salonie to rytuał, małe święto czy konieczność?
Myślę, że dla pań, to z jednej strony taki rytuał, a z drugiej 
konieczność, bo po prostu chcą ładnie wyglądać. I jeśli idą 
do fryzjera, to rezerwują sobie nieco więcej czasu. Męż-
czyźni nie celebrują wizyt u fryzjera, przychodzą po kon-
kretną usługę i wychodzą.

Jakie są trzy najważniejsze rzeczy w prowadzeniu salonu 
fryzjerskiego?
Przede wszystkim dobrze wykonana usługa, porządek 
w salonie i dobre kosmetyki.

A jakby trzeba było z tych trzech wskazać jedną rzecz?
To bez wahania odpowiem, że dobrze wykonana usługa, 
by klient był zadowolony, polecał i wracał.

Który klient jest najbardziej wymagający?
Uważam, że dzieci, bo trudno utrzymać je w jednym 
miejscu. Zdarza się, że na dźwięk maszynki przy uchu 
zaczynają panikować. Trzeba być bardzo uważnym przy 
pracy z dzieckiem. Choć mieliśmy jednego małego klien-
ta, z którym poradziliśmy sobie bez problemu, a miał 
zaledwie dwa tygodnie. To było dziecko Hindusów, któ-
remu zgodnie z tradycją trzeba było ogolić głowę brzy-
twą. Wybrali nas, bo tata i dziadek malucha korzystają 
z usług naszej barberki Eweliny.

Macie jakieś specjalne miejsce do strzyżenia dzieci?
Tak, dzieci do piątego roku życia siadają w specjalnym sa-
mochodziku i podczas strzyżenia oglądają bajkę. l

Rozmawiał Damian Karwowski

Piwnica Fryzjerska
Łódź, ul. Narutowicza 110
tel. 606 378 146
FB: www.facebook.com/
piwnica.fryzjerska.lodz
piwnicafryzjerska.pl

Nie chciałem stworzyć kolejnego 
salonu glamour z marmurami 

i złotymi klamkami. Miało być luźno, 
klimatycznie, z wykorzystaniem tak 

charakterystycznego łódzkiego 
akcentu, jak ceglana ściana
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LIFE IN. Łódzkie: Sushi Kushi dziś to 16 restauracji 
w Polsce, z tego 5 w samej Łodzi. Aż tak polubiliśmy sushi?
Andrzej Pelc-Gonera: Sami jesteśmy zaskoczeni zaintere-
sowaniem w Łodzi – tyle restauracji jednej sieci w jednym 
mieście, to naprawdę dużo. Ale jest moda na sushi, więc 
postanowiliśmy wyjść naprzeciwko oczekiwaniom. Poza 
tym zyski rosną z miesiąca na miesiąc, a w przypadku 
każdej inwestycji to decydujący powód. Sporą sympatię 
do naszej marki wzbudziły także działania wspierające 
łódzki sport i inne wydarzenia.

Można powiedzieć, że łatwo poszło.
Początki wcale nie były takie łatwe. Pierwszy lokal, który 
otworzyliśmy na Piotrkowskiej, oczekiwane dochody za-
czął przynosić dopiero po dwóch latach, choć liczyliśmy, 
że nastąpi to znacznie wcześniej. Na początku wszyscy zaj-
mowaliśmy się wszystkim – pomagaliśmy w kuchni, roz-
woziliśmy sushi do klientów. Trochę to wyglądało jak One 
Man Show. Bywało, że lokal pękał w szwach i brakowało 
rąk do pracy. Później było już łatwiej, powstały kolejne na-
sze lokale i ludzi do pracy było więcej.

Dziś w całej sieci ile osób pracuje?
Jakieś 70-90 osób, w zależności od sezonu.

Idziecie cały czas do przodu, powstają nowe punkty pod 
marką Sushi Kushi. Jakie plany na najbliższą przyszłość?
Chcielibyśmy się skupić na inwestycjach w miastach, 
w których mamy po jednym czy dwa lokale, a które we-
dług nas mają potencjał – Wrocław, Kraków i oczywiście 
Warszawa. Kilka tygodni temu otworzyliśmy pierwszy lo-
kal w stolicy i mamy nadzieję na szybki rozwój.

Od czego zależy sukces na rynku gastronomicznym?
To dynamiczny rynek, cały czas trzeba starać się wyprzedzić 
konkurencję. Dobrze jest być w czymś pierwszym i wyjątko-
wym, takim trendseterem. Przed kilku laty, kiedy wystar-
towaliśmy, jako pierwsi mieliśmy stronę internetową, która 
umożliwiała zamawianie jedzenia online i płatność przy 
zakupie. Teraz nikogo to nie dziwi, ale wtedy byliśmy jedyni.

Czy w branży gastronomicznej trzeba się szkolić, czy 
wystarczy znać dobre przepisy na potrawy?

Jak Sushi Kushi łodzian kusi
Philadelphia Roll! To zdecydowanie 
numer 1 w menu Sushi Kushi. Łosoś 
z serkiem philadelphia bije wszelkie 

rekordy. Czasami żartujemy, że 
wystarczyłoby to jedno danie 
– mówi Andrzej Pelc Gonera, 
właściciel marki Sushi Kushi.

Jak wszędzie, również w gastronomii szkolenia są niezbęd-
ne. Właśnie wtedy można się dowiedzieć, co w gastronomii 
jest na topie, jakie nowe trendy się pojawiają, poznać no-
winki. To się później bardzo przydaje w prowadzeniu re-
stauracji. Sami robimy cykliczne spotkania i szkolenia dla 
naszych pracowników, przede wszystkich dla sushimaste-
rów z naszych restauracji. Mają wtedy okazję zapoznać się 
z nowościami, które chcemy wprowadzać na rynek, a my 
poznajemy ich opinię na ten temat. Ostatnio takie szkolenie 
odbyło się w kwietniu w Toruniu. Kolejne zmiany w menu 
Sushi Kushi szykujemy na wrzesień, więc już niebawem bę-
dzie zorganizowane kolejne spotkanie.

Jak Panu smakowało pierwsze sushi?
Smaku nie pamiętam, ale miejsce, w którym jadłem swoje 
pierwsze sushi owszem, to było w House of Sushi w Łodzi.

Dlaczego akurat zdecydował się Pan na biznes 
gastronomiczny?
Przyznam, że ten temat pojawił się w moim życiu dość póź-
no. Wcześniej, wspólnie z rodzicami prowadziłem firmę 
motoryzacyjną. Sprzedaliśmy ją w 2008 roku i wtedy zaczą-
łem myśleć o gastronomii. Zawsze lubiłem gotować, więc 
w moim przypadku była to naturalna decyzja. Los chciał, 
że na mojej drodze pojawił się Daniel Angiel, który tak na-
prawdę wprowadził mnie w ten biznes. Podpowiedział, 

co trzeba zrobić, dobrał kadrę, którą wyszkolił, pomógł 
w otwarciu pierwszego lokalu Sushi Kushi i stworzył menu.

Od motoryzacji do sushi – ogromna zmiana.
To prawda, chociaż na początku nie myślałem o sushi, bar-
dziej o kuchni tajskiej. Wtedy też powstał koncept na restau-
rację King Kong. Był rok 2009 i brakowało mi osób, które 
mogłyby zrealizować ten pomysł. Sam też nie byłem na to 
gotowy, dlatego odłożyłem go na później. Zaczęliśmy od su-
shi. Wspólnie z Tomkiem Jakubowskim, moim wspólnikiem, 
i przy ogromnej pomocy Daniela, stworzyliśmy pierwszą re-
staurację Sushi Kushi. Nie wchodziliśmy na dziewiczy rynek, 
bo przed nami było już sześć lokali, które oferowały sushi.

Czy Polacy przekonali się już do kuchni japońskiej?
Kuchnia japońska to szerokie pojęcie. My wciąż staramy 
się czerpać z tej kuchni inspirację do sushi. Ale choć kuch-
nia japońska Polakom kojarzy się z sushi, to tak naprawdę 
sushi jest w niej tylko drobnym elementem. Teraz nasta-
wiamy się na łączenie uniwersalnych kuchni azjatyckich 
– tajskiej i indonezyjskiej.

Bywa Pan na dalekim wschodzie, poznaje kraje i kuchnie. 
Jest jakaś, która najbardziej Panu pasuje?
Kuchnia tajska – to mój świat i gdybym miał wybrać, z jaką 
kuchnią chciałbym spędzić starość to zdecydowanie z tajską.

Skąd pomysł, by promować Sushi Kushi przy okazji 
różnych inicjatyw sportowych, modowych.
Z jednej strony możliwość wspierania wszystkiego, co 
łódzkie daje dużą satysfakcję. Z drugiej, jest to z korzyścią 
dla nas. Bardzo często osoby przychodzą do nas, ponieważ 
usłyszeli o Sushi Kushi przy okazji jakiegoś wydarzenia 
sportowego. Kojarzą naszą markę, bo byli na meczu i jedli 
tam nasze sushi. Jestem pewien, że takie działania przynio-
są efekt, jeżeli nie od razu, to na pewno za jakiś czas.

Co w menu Sushi Kushi jest numerem 1?
Philadelphia Roll! Łosoś z serkiem philadelphia bije wszelkie 
rekordy. Klienci pomimo zachęcania do spróbowania czegoś 
nowego, ciągle trzymają się tego wyboru. Czasami żartuje-

Wojciech Prochaska o franczyzie Sushi Kushi i King Konga
Klient, który jest zainteresowany otwarciem lokalu pod marką Sushi 
Kushi i King Kong, musi dysponować odpowiednią gotówką i loka-
lem w dobrym miejscu. W Łodzi nie ma już możliwości uzyskania 
franczyzy, ale polecamy Warszawę, Kraków czy Wrocław.
Osoba, która do nas dołącza, dostaje gotowe know how, przede 
wszystkim w zakresie menu oraz działań marketingowych. Poma-
gamy przejść przez wszystkie etapy – od przygotowania projektu, 
poprzez załatwienie wszystkich formalności, aż do otwarcia lokalu 
i zaproszenia takich gości, którzy będą promować miejsce. Poma-
gamy także w szkoleniu pracowników.
Poszczególne restauracje dzielą się z innymi swoim doświadczeniem 
w rozwiązywaniu problemów, które się pojawiają. Poza tym franczy-
za daje także możliwość korzystania z tańszych zakupów. Mamy wy-
negocjowane dobre stawki na świeże ryby i inne produkty.

o franczyzie Sushi Kushi i King Konga

my, że wystarczyłoby to jedno danie, żeby nieźle funkcjono-
wać na rynku. Na szczęście odwaga naszych klientów rośnie 
i coraz częściej próbują nowych produktów, ryb, smaków.

Lokalizacje Sushi Kushi w Łodzi to pewnego rodzaju 
ukłon dla osób, które mieszkają na osiedlach. Aby zjeść 
sushi nie muszą już jechać do centrum.
Tak, to zdaje egzamin. Jeszcze kilka lat temu łódzka gastro-
nomia zamykała się w okolicy centrum i Piotrkowskiej. 
Korki, remonty ulic spowodowały, że restauratorzy wyszli 
z ofertą do mieszkańców osiedli. Widzimy, że ludzie bardzo 
doceniają ten fakt. Nasze lokale są blisko, mogą szybko pod-
jechać, zjeść na miejscu lub zamówić do domu.

Co trzeba, żeby przygotować dobre sushi?
Podstawa to świeże i smaczne składniki oraz kreatywne 
umysły. We wdrażaniu nowych smaków pomaga nam, 
chociażby łódzka blogerka Magda Klimczak. l

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Paweł Keler, Sushi Kushi

www.sushikushi.com
facebook.com/
sushikushipl
tel. 602 139 310
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LIFE IN. Łódzkie: W gastronomii od zawsze?
Kamil Jabczyński: 17 lat minie we wrześniu. Mam cał-
kiem spore doświadczenie, bo pracowałem w meksykań-
skich, amerykańskich i polskich restauracjach. Gastrono-
mia to nie jest łatwy kawałek chleba, trzeba to lubić. Po 
15 latach przepracowanych w branży zdecydowałem, że 
będę budował własną markę. Zaczęliśmy czetry lata temu 
od food trucka, od dwóch mamy też lokal na Retkini.

Na talerzach Gangster, Mafiosso, Gringo, skąd pomysł na 
motywy z filmów akcji?
Jestem fanem Al Capone, prohibicji, swinga, lat 40., 50. Za-
częło się od food trucka, w którym cały czas puszczaliśmy 
swinga, nosiliśmy fajne muchy i okularki, lokal też stwo-
rzyliśmy w podobnym klimacie. Dziwnie byłoby w nim 
podawać burgery, które miałyby inne nazwy.

Gangster jest hitem, a baliście się, że będzie niewypałem?
Gangster jest połączeniem masła orzechowego z mięsem 
i bekonem. Wyczytałem w jednym z artykułów, że restau-
racja w Chicago ma takie w swoim menu. Spróbowaliśmy 

u nas, wszyscy z niedowierzaniem kiwali głowami, kryty-
kując za pomysł, a teraz jest hitem.

Jaką macie receptę na dobrego burgera?
Przede wszystkim dużo włożonego serca. U nas nie ma ma-
sówki, każdego burgera robimy indywidualnie. Niezwykle 
ważne są też składniki, wszystko musi być świeże. Mięso 
sami mielimy, a do grillowania używamy specjalnej zalewy, 
która zamyka cały sok w mięsie. Mięso ma być soczyste we-
wnątrz, skóra na zewnątrz może być lekko chrupiąca.

Skąd zamiłowanie do kuchni amerykańskiej?
Wszystko przez swing (śmiech). Jak będzie tylko okazja od-
wiedzę Chicago. Ale najpierw skupiam się na kolejnym pro-
jekcie, do końca roku planujemy otworzyć w Łodzi dwupozio-
mową restaurację w gangsterskim stylu z grającymi szafami.

Co jest większym wyzwaniem prowadzenie lokalu czy 
food trucka?
Zdecydowanie prowadzenie food trucka. To są setki tysięcy 
godzin nieprzespanych, setki tysięcy przejechanych kilome-

Gangster, Mafiosso, Gringo
W każdego burgera wkładamy całe swoje serce. U nas nie ma masówki. Dbamy 
o składniki, muszą być świeże. Mięso sami mielimy, a do grillowania używamy 
specjalnej zalewy, która zamyka cały sok w mięsie – mówi Kamil Jabczyński, 

właściciel marki Mafiosso Burger, która posiada food trucka i lokal.

trów. 80 tysięcy kilometrów rocznie zdarzało nam się robić. 
Były miesiące, że mieliśmy tylko dwa dni wolnego. Trasa, 
którą doskonale pamiętam liczyła około 2000 kilometrów, 
pokonaliśmy ją w dwa dni, zaliczając trzy imprezy. Nie spa-
łem chyba 50 godzin. Pamiętam taką sytuację, gdy staliśmy 
na poboczu, musiałem się zdrzemnąć chociaż przez 20-30 
minut. Na włączonym silniku ustawiłem się za TIR-em, przy-
snąłem i przebudzając się, zacząłem hamować i krzyczeć do 
kolegi obok, żeby uważał, bo wjeżdżamy w TIR-a. A on mi 
odpowiedział: Kamil spokojnie, przecież my stoimy.

Rekord trasy znamy, a zdradzisz rekord burgerów?
Pamiętam imprezę na lotnisku w Modlinie, gdzie zasadniczo 
pojechaliśmy na dużym luzie, a okazało się, że pierwszego 
dnia sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy na trzy dni. Dosko-
nale pamiętam też nasz rekord w Katowicach, gdzie sprzeda-
liśmy 1800 burgerów w trzy dni, a mieliśmy produktów tylko 
na 600. Bez obawy nie zmniejszyliśmy porcji, tylko szybko 
załatwiliśmy brakujący towar, pojechaliśmy do ubojni i ku-
piliśmy mięso. Pomogli znajomi, u nich mieliliśmy mięso do 
czwartej w nocy i robiliśmy sosy. Ciekawe doświadczenie.

A jak Retkinia? Już przekonana do burgerów czy dzięki 
Wam się przekonała?
Zaczynaliśmy od bardzo skromnych ilości. Jak sprzedawa-
liśmy 18 sztuk dziennie to byliśmy wniebowzięci, a teraz 
najczęściej poniżej 100 nie schodzimy. Serwujemy też inne 
rzeczy jak chociażby skrzydełka. Testujemy nowe potrawy, 
chcemy wprowadzić amerykańskie tosty. Dbamy też o kli-
mat w lokalu, bo najważniejsze jest, by nasi goście byli zado-
woleni, zarówno z jedzenia jak i miejsca. Mamy prostą zasa-
dę nie serwujemy czegoś, czego sami nigdy byśmy nie zjedli. 
Osobiście w tygodniu jem burgery pięć razy i jak zaglądam 
do innych restauracji, to też je wybieram z menu.

Jak dbasz o formę w takim razie?
Trochę stresu ten biznes generuje, więc kalorie spalają się 
automatycznie (śmiech). A tak na poważnie zacząłem bie-
gać, staram się przebiec 10 kilometrów dziennie. Nie palę.

Mając trucka macie sporą przewagę jeśli chodzi o usługi 
cateringowe.
Na pewno mamy spore zaplecze jeśli chodzi o sprzęt: mamy 
podgrzewacze, kociołki, piece konwekcyjne, nawet zmywar-
kę, którą możemy zapakować i wykorzystać na imprezie. 
Stoły, krzesła, zastawę więc praktycznie jesteśmy samowy-
starczalni. Cztery lata zbieraliśmy cały ten sprzęt, zainwe-
stowaliśmy w niego już prawie 300 tysięcy złotych, a wiado-
mo parę rzeczy jeszcze by się przydało.

A bywacie w jakiś nietypowych miejscach?
W tamtym roku byliśmy na pięciu weselach. Podjeżdżali-
śmy, wydawaliśmy burgery i tyle. A teraz już mamy za sobą 
pełną obsługę cateringową, z barmanem, fotografem.

Goście nie byli zdziwieni?
Wesele było plenerowe, w folwarku Ruchenka z wyjątko-
wym klimatem. Było sporo gości z zagranicy, wszyscy ba-
wili się doskonale, zabawa trwała do ósmej rano. Nikogo 
nie dziwiła nasza obecność.

Truck cały czas w akcji. Jak wygląda planowanie 
kalendarza?
Mamy już imprezy na wrzesień ustalone, mamy komunię 
na przyszły rok. Czasami bywa tak, że ktoś w danym ty-
godniu dzwoni i pyta, czy możemy przyjechać. Jeżeli czas 
nam pozwala, to staramy się bywać. Jesteśmy w stanie 
wszędzie pojechać. Mamy akumulatory żelowe w aucie, 
które trzymają ponad 20 godzin, więc możemy działać na-
wet w totalnej dziczy.

W najbliższym czasie, gdzie się wybieracie?
Szykujemy się na Dni Aleksandrowa. Nad wszystkimi ak-
cjami czuwa moja żona Patrycja. Ja zajmuje się logistyką. 
Muszę mieć wszystko poukładane, więc wołają na mnie 
Tetris. U mnie nie ma miejsca na działanie bez planu, 
celu. Mam cały dzień rozpisany: pobudka o 7 rano, biega-
nie, prysznic, śniadanie, przyjeżdżam do lokalu, ruszam 
na zakupy, później spotkania, około 20 kończę i czasem 
siadam i oglądam mecz. Jestem fanem piłki nożnej. Lubię 
popatrzyć na piłkę na dobrym poziomie. Jak mam tylko 
czas chętnie chodzę na mecze Orła Łódź, żużel też mnie 
fascynuje. Czasami trzeba mieć taką swoją małą odskocz-
nię, tak zwyczajnie po ludzku, by nie zwariować.

Cel piłkarski też masz ustalony?
Bardzo chciałbym kiedyś zobaczyć Chelsea Londyn na 
żywo, kibicuję im. l

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Paweł Keler

Łódź, ul. Kusocińskiego 67
tel. 733 222 348
facebook.com/MafiossoFoodTruck
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LIFE IN. Łódzkie: Ekspozycja łącząca różne nurty od stylu 
skandynawskiego po włoską klasykę, wszystko idealnie 
wkomponowane w XIX -wieczne wnętrze dawnej fabryki 
Steinertów. Skąd tyle wyjątkowych, nietuzinkowych 
mebli i dodatków w jednym miejscu?
Joanna Wochtman: Ekspozycja powstała dzięki na-
szemu zamiłowaniu do wyjątkowych przedmiotów oraz 
architektury wnętrz. Od wielu lat uczestniczymy w naj-
ważniejszych targach związanych z designem w Medio-
lanie, Sztokholmie, Paryżu, Kolonii. Śledzimy poczy-
nania naszych rodzimych projektantów czy też marek. 
I dlatego przed trzema laty podjęliśmy decyzję o stwo-
rzeniu miejsca – jakim jest Milionova Fabryka Designu. 
Chcemy się dzielić i zarażać łodzian, i nie tylko, naszą 
pasją, ale również pomóc im w stworzeniu własnego ide-
alnego wnętrza.

Działacie Państwo już ponad trzy lata, czy mogłaby nam 
Pani powiedzieć, czego szukają klienci?
Przede wszystkim mebli, oświetlenia czy tez innych elemen-
tów wyposażenia, które sprawią, że ich wnętrze będzie wy-
jątkowe, a zarazem funkcjonalne i komfortowe. Bogata ofer-
ta produktów, którą stale powiększamy, pozwala zaspokoić 
różnorodność gustów i oczekiwań naszych klientów.

Po meble i dodatki przyjeżdżają tu architekci 
i dekoratorzy z całej Polski. Dlaczego tu tak chętnie 
zaglądają, co takiego ciekawego macie w swojej ofercie, 
czego nie znajdziemy, gdzie indziej?
To nie tylko zasługa nietuzinkowej oferty produktowej, ale 
również magia miejsca. Łódź XIX wieku to przecież miejsce 
najbardziej dynamicznego rozkwitu architektury i designu 
w tej części Europy. Postanowiliśmy zatem wskrzesić uśpione-
go ducha, nieskromnie mówiąc, chyba nam się udało (śmiech).

Do kogo skierowana jest Wasza oferta?
Do wszystkich, którzy cenią sobie luksus, piękno i wyjąt-
kowość w swoim otoczeniu.

Meble i dodatki jakich uznanych twórców można 
u Państwa kupić?
Nazwiska sławnych wzorników i designerów można by 
wymieniać bez końca. Przywołam kilka największych 

Magia miejsca 
i pięknych przedmiotów

Chcemy się dzielić i zarażać łodzian, i nie tylko, naszą pasją, ale również pomóc im 
w stworzeniu własnego idealnego wnętrza. Milonova Fabryka Designu, to miejsce 
dla wszystkich, którzy cenią sobie luksus, piękno i wyjątkowość w swoim otoczeniu 
– mówi Joanna Wochtman, właścicielka showroomu Milonova Fabryka Designu.

nazwisk: Gio Ponti, Hans J. Wegner, Poul M. Volther, Ludo-
vica i Roberto Palomba, Philippe Starck, Jamie Hayon, Ale-
xander Lervik, Sam Baron, Tom Dixon, Nika Zupanc, Oskar 
Zięta, Elena Salmistraro…

W pięknie zaprojektowanej i urządzonej przestrzeni milej 
spędza się czas. Jaki styl obecnie dominuje? Czy może nie 
ma to znaczenia i liczy się tylko komfort i swoboda?
Klienci najczęściej zwracają uwagę na produkty najwyż-
szej jakości. Doświadczenie pokazuje, iż w ostatnim cza-
sie dominują proste, nowoczesne formy, co nie oznacza, że 
brakuje klientów sięgających po klasykę.

Salon przy Milionowej to nie tylko miejsce ekspozycji, 
to także przestrzeń, w której organizujecie Państwo 
wernisaże, spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentujecie 
nowości.
Od samego początku naszej działalności, chcieliśmy stwo-
rzyć miejsce, które nie będzie spełniać jedynie funkcji 

powierzchni sklepowej. Pragnęliśmy ożywić tę przestrzeń 
i współdzielić ją z szeroko pojętą sztuką, z artystami, ich 
pracami, które wraz z designem stanowią małżeństwo do-
skonałe. Dzięki temu poznajemy ciekawych ludzi, ich pasje, 
nawiązujemy nowe przyjaźnie, co nas dodatkowo inspiruje 
i motywuje do dalszych działań.

Jakbym chciał mieć w domu jedną unikatową rzecz, taką, 
która odmieniłaby całe wnętrze, co by mi Pani poleciła?
Zapraszam serdecznie do naszego salonu, przy dobrej kawie, 
dobierzemy tą jedną wyjątkową rzecz, a może i więcej. l

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Paweł Keler

Łódź, ul. Piotrkowska 276 (wjazd od ul. Milionowej 2)
tel. 42 688 44 88
e-mail: biuro@milionova.pl
www.milionova.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Co to jest crowdinvesting 
nieruchomości?
Marcin Pabijanek: Inwestowanie zbiorowe, dzięki któ-
remu wielu drobnych inwestorów może kupić nierucho-
mość komercyjną pod działalność stabilnych sieci handlo-
wych takich jak Żabka czy Biedronka, a następnie czerpać 
zyski z jej wynajmu. Oczywiście proporcjonalne do wkła-
du finansowego. Taka inwestycja jest całkowicie pasywna 
– nie trzeba samodzielnie remontować lokalu ani szukać 
najemców! A właśnie z wyzwaniami tego typu muszą się 

zmagać inwestorzy, którzy decydują się na lokowanie ka-
pitału w mieszkaniach pod wynajem. A jest ich coraz wię-
cej, bo w Polsce trwa boom na nieruchomości – aktywa 
uznawane za bezpieczną i pewną formę inwestowania. 
Jednak zakup mieszkania to duży wydatek, a co za tym 
idzie obciążenie: koszt samego zakupu i ewentualnego re-
montu lokalu często wielokrotnie przewyższa możliwości 
początkującego inwestora. Właśnie takim osobom Social.
Estate chce zaproponować możliwość inwestowania w lo-
kale komercyjne przez crowdinvesting.

CROWDINVESTING 
inwestycje w nieruchomości dla każdego

Czy początkujący inwestorzy mają dziś szansę na rynku nieruchomości? 
Jak najbardziej – przekonuje Marcin Pabijanek, prezes Petram House, firmy 

specjalizującej się w usługach doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych. 
To właśnie z myślą o nich założył platformę crowdinvestingową – Social.Estate.
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Czym jest i do czego służy platforma Social.Estate?
To narzędzie on-line, przeznaczone do crowdinvestingu 
udziałowego. Naszym celem jest łączenie małych i średnich 
inwestorów z deweloperami. Mechanizm jest prosty i przej-
rzysty: za pomocą platformy inwestor może zainwestować 
w dostępne projekty i dokonać płatności środków bezpo-
średnio na konto spółki celowej – właściciela danego obiek-
tu – dewelopera. Po uzbieraniu wymaganej sumy również 
za pośrednictwem platformy podpisywana jest elektro-
nicznie umowa przedwstępna objęcia udziałów. Ostatnim 
krokiem jest wizyta u notariusza. Wówczas inwestor zosta-
je zarejestrowany jako udziałowiec w rejestrze sądowym 
właściwym dla lokalizacji danej nieruchomości.

A ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zostać takim 
inwestorem?
Dzięki platformom crowdinvestin-
gowym takim jak Social.Estate, wy-
starczy 10 tysięcy złotych od każdego 
udziałowca. „Zrzucając się” z grupą 
osób o podobnych możliwościach 
finansowych, razem są w stanie sfi-
nansować zakup budynku wartego 
na przykład pięć milionów złotych. 
Przy wpłatach rzędu 50 tysięcy zło-
tych już stu takich chętnych wspólnie zrealizuje projekt. 
Jednocześnie zarabiając na zainwestowanych środkach, 
zamiast trzymać je w banku na niewielki procent.

Jak w Polsce działa crowdinvesting nieruchomości 
komercyjnych?
Platformy do crowdinvestingu udziałowego takie jak 
Social.Estate łączą indywidualnych inwestorów z wyse-
lekcjonowanymi firmami deweloperskimi, które chcą 
poprzez sprzedaż udziałów zrealizować marżę dewelo-
perską. Inwestycja jest dokładnie opisana, zawiera pro-
gnozowaną stopę zwrotu, zwykle na poziomie 6-7 procent, 
a do jej realizacji zawiązywana jest spółka celowa, w któ-
rej 100 procent udziałów odpowiada wartości nierucho-
mości. Procent przejętych udziałów w spółce odpowiada 
procentowej wartości indywidualnej inwestycji w dany 
projekt. Zyski wypłacane są w formie dywidendy.

Wpłacamy pieniądze, podpisujemy umowę 
i pełnomocnictwo i tracimy kontrolę nad inwestycją...
Kiedy inwestor zostaje udziałowcem spółki, otrzymu-
je dostęp do panelu na platformie Social.Estate, poprzez 
który może monitorować stan inwestycji w dowolnym 
momencie. Zapewniamy mu pełny wgląd i kontrolę nad 
działaniami spółki. Dodatkowo wspólnicy regularnie po-
wiadamiani są o wszystkim, co dzieje się w spółce i danej 
nieruchomości: ponoszonych kosztach napraw, zakupów, 
finansowania zewnętrznego, podpisanych umowach oraz 
każdej fakturze wystawionej firmie zewnętrznej wykonu-
jącej jakiekolwiek prace na rzecz spółki.

Firmy realizujące nieruchomości komercyjne chętnie 
sięgają po takie innowacyjne rozwiązania?
Oczywiście, bo to im ułatwia pracę. Demokratyzuje się ry-
nek do tej pory ograniczony do dużych graczy: funduszy 

inwestycyjnych i wielkiego kapitału. Crowdinvesting roz-
bija ten układ, dając szansę inwestorom nieposiadającym 
wielkiego kapitału, rozproszonym, których osobno nie by-
łoby stać na zakup nieruchomości komercyjnej, ale wspól-
nie tworzą silną grupę nabywczą. Żeby do niej przystąpić, 
wystarczy nacisnąć klawisz na klawiaturze.

Naprawdę każdy może to zrobić?
Oczywiście. Zaproponowane rozwiązania pozwalają 
uczestniczyć w przedsięwzięciu nieograniczonej licz-
bie osób. Z naszej platformy będzie można korzystać 
przez 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca na świe-
cie z dostępem do Internetu. To, że pracujemy od 9 do 
17 i mamy tylko kilka oddziałów w Polsce nie stanowi 
ograniczenia. O każdej porze dnia i nocy będzie można 
zapoznać się z proponowanymi inwestycjami i dokonać 

transakcji bez konieczności wycho-
dzenia z domu. Warto podkreślić, że 
to właśnie technologia jest tym, co 
sprawia, że crowdinvesting staje się 
ważnym graczem na rynku nieru-
chomości komercyjnych.

Skąd jest technologia użyta do 
zbudowania platformy?

Zaczynając projekt, szukaliśmy dostępnych na rynku roz-
wiązań i analizowaliśmy je pod kątem naszych potrzeb. 
W którymś momencie uznaliśmy, że najlepszym rozwią-
zaniem będzie napisanie własnego systemu od podstaw. 
Jako właściciele kodu źródłowego, będziemy mogli pro-
gram ulepszać i rozwijać w dowolny sposób.

Czy korzystanie z rozwiązań dostępnych na platformie 
jest bezpieczne?
To bardzo bezpieczny sposób zawierania transakcji. 
Spełniamy te same wymagania, jakie obowiązują w ban-
kowości elektronicznej. Każda transakcja zawarta na 
platformie Social.Estate będzie szyfrowana, nie można 
jej będzie sfałszować i zmienić. Naszym celem jest też 
uczestnictwo w rynku Private Market, którego utworze-
nie zapowiedział właśnie prezes Giełdy Papierów Warto-
ściowych. A tam będą mogły znaleźć się tylko zweryfiko-
wane platformy crowdinvestingowe.

Czy tradycyjny sposób inwestowania w nieruchomości 
będzie odchodził do lamusa?
Jest to niejako naturalny kierunek zmian. Jako społe-
czeństwo coraz szybciej digitalizujemy się w zakresie 
zakupów i inwestycji. Coraz częściej za pomocą kompu-
tera czy smartfona decydujemy się na kupowanie róż-
nych dóbr, czy usług. Mogę sobie wyobrazić, że za jakiś 
czas, korzystając ze smartfona i aplikacji crowdinwe-
stingowej, będziemy mogli samodzielnie kupić akcje czy 
udziały w wybranych firmach, a tym samym zostać in-
westorami realizowanych przez nie nieruchomości lub 
zainwestować w już wybudowane. Sądzę, że to nieunik-
nione i to już niedługo. l

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie: archiwum prywatne

Crowdfunding nieruchomości 
komercyjnych to nic innego 

jak zbiorowa inwestycja 
w lokale użytkowe dla firm.
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LIFE IN. Łódzkie: Kompleksowość to najlepsze słowo, 
które określa to, czym się zajmujesz. 
Tomasz Grala: Tak, wykonujemy projekty związane z re-
alizacją i obsługą inwestycji budowlanych w szerokim spek-
trum zakresu proponowanych usług, jak i rodzaju obiektów 
budowlanych. W zakresie działalności firmy zapewniamy 
objęcie obowiązków Kierownika Budowy, Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego (również cały zespół inspektorów 
branżowych), a także zorganizowanie procesu budowlanego 
poprzez przyjęcie obowiązków Inwestora Zastępczego lub 
Generalnego Wykonawcy na różnego rodzaju inwestycjach 
— począwszy od niewielkich obiektów budowlanych, po-
przez budynki jedno i wielorodzinne, obiekty przemysłowe 
i magazynowe, na obiektach inżynieryjnych kończąc.

Na jakim etapie najczęściej zgłaszają się do Ciebie 
klienci? 
Najczęściej tuż przed rozpoczęciem inwestycji, ale czasami 
niestety dopiero na końcówce budowy, bo są jakieś proble-
my, albo budowa jest wznawiana, albo nie ma już pierwot-
nego kierownika. Najlepszym momentem na rozpoczęcie 
prac z nami jest moment uzyskania pozwolenia na budowę.

Przymierzamy się do budowy – domu, osiedla, obiektu 
komercyjnego, z usług jakich specjalistów trzeba będzie 
skorzystać?
Pierwszy na naszej drodze pojawi się specjalista zajmu-
jący się zakupem nieruchomości, jak wiadomo, bez dział-
ki niczego nie wybudujemy. Będzie zbędny, gdy działkę 
odziedziczyliśmy, ale w jednym i drugim przypadku po-
trzebny będzie notariusz do sporządzenia aktu własno-
ści. Przyda się też geodeta, który zajmie się podziałem 
– szczególnie dużego gruntu na mniejsze działki, wyty-
czeniem planowanego obiektu w terenie i geolog, dzięki 
któremu nie wyrzucimy pieniędzy w błoto i nie kupimy 

Każda budowa 
uczy czegoś 

nowego
Każde wyzwanie jest ciekawe, 
każda budowa uczy czegoś 

nowego. Począwszy od pokory, 
przez cierpliwość, nabywanie wiedzy 

technicznej – mówi Tomasz Grala, 
właściciel firmy BND, wykonującej 

projekty związane z realizacją 
i obsługą inwestycji budowlanych.

działki na podmokłym gruncie, bo na takim koszty in-
westycji mogą bardzo wzrosnąć. Do zaprojektowania 
budynku niezbędny jest architekt, konstruktor, projek-
tant instalacji elektrycznych i sanitarnych. Po uzyska-
niu pozwolenia na budowę niezbędny jest kierownik 
budowy. To osoba, która przejmuje dużą część obowiąz-
ków związanych z budową domu — przede wszystkim 
dba o prawidłowy przebieg wszystkich prac budowla-
nych oraz prowadzi niezbędną dokumentację. Musi też 
dbać o wykonywanie prac zgodnie z przepisami, sztuką 
budowlaną i bezpieczeństwem. Inspektor nadzoru inwe-
storskiego prowadzi stały monitoring prac inwestycyj-
nych oraz kontrolę bieżących kosztorysów. Uczestniczy 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
i przewodów kominowych, a także kontroluje przygoto-
wanie budynku jak i dokumentów do odbioru budynku 
przez odpowiednie służby i uczestniczy w samym odbio-
rze. Jednym słowem pilnuje, by wszystko było wykonane 
zgodnie z projektem. To naprawdę ważne osoby na budo-
wie, dlatego znalezienie odpowiedniej firmy wykonaw-
czej jest niezwykle istotne. 

Największy projekt już zrealizowałeś, czy nadal przed 
Tobą?
Mam nadzieję, że przede mną. Ale sporo ciekawych już 
udało nam się zrealizować. Wspomnę tylko, że nadzoro-
wałem prace związane z budową przejścia podziemnego 
i zadaszenia na stacji PKP Łódź Widzew oraz na budowie 
wieżowca Panoramika na Widzewie. Obecnie dla jednego 
z większych deweloperów Echo Investment prowadzimy 
nadzór na realizacją osiedla Nowa Dzielnica przy ul. Wod-
nej. Możemy podjąć się też innych wyzwań – jak nadzory 
nad budową siłowni wiatrowych, posiadam doświadcze-
nie w nadzorowaniu takich o wysokości 100 metrów i pro-
mieniu śmigieł 50 metrów. Wykonujemy też stacje bazowe 
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dla telefonii komórkowej. Biało czerwone i srebrne kra-
townice z nadajnikami, to w nich mamy swój udział.

Na budowie — domów, osiedli, czy budynków 
komercyjnych, gdzie czujesz się najlepiej?
Każde wyzwanie jest ciekawe, każda budowa uczy czegoś 
nowego. Począwszy od pokory, przez cierpliwość, naby-
wanie wiedzy technicznej, doświadczenie i budowanie 
relacji z każdym – począwszy od inwestora, przez urzęd-
ników oraz kadrę kierowniczą i wykonawczą. Powiem 
szczerze, że działamy na każdym, z tych pól obecnie, więc 
nie mam tych ulubionych.

Proces budowania zespołu i delegowania zadań to duży 
krok w biznesie. Na jakim etapie jest Twoja firma?
Zaczynałem jako firma jednoosobowa. Po kilku latach 
działania z sukcesami, gdzie doba okazywała się zwyczaj-
nie zbyt krótka, nie wystarczało czasu na sprawy prywat-
ne, o śnie nie wspominając, uznałem, że trzeba zbudować 
zespół. Nie ukrywam, że było to wyzwanie. Nie lubię korpo-
racji i obowiązujących w nich procedur, my działamy sys-
temowo i systematycznie, i to przynosi oczekiwanie efekty.

Jakie kolejne kroki planujesz?
Nie widzę innej możliwości jak stały rozwój. Na razie ka-
dra techniczna zespołu liczy kilka osób, zespół operacyj-
ny – związany z wykonawstwem robót – kolejne kilka. Ko-
leżanka pracuje w biurze, cztery osoby kadry technicznej 
w terenie, zespół operacyjny – murarze, cieśle i zbrojarze 
– tylko w terenie. Wspieram je, dzielę się z nimi moim do-
świadczeniem. Tworzymy dobry zespół, myślę, że z cza-
sem, każdy z nas będzie już mógł samodzielnie odpowia-
dać za swoje zadania. Przez pierwsze trzy lata nawet nie 
miałem wizytówki, dopiero teraz zaczynam pracować nad 
działaniami marketingowymi, bo wcześniej nie miałem 
na to czasu. Oklejamy samochód, tworzymy stronę inter-
netową, tworzymy teczki i broszury firmowe, udzielamy 
wywiadów do poczytnych czasopism, bo wiem, że jest to 
niezbędne przy prowadzeniu biznesu. Ale najważniejsza 
jest jakość oferowanych usług, ona zawsze się obroni.

Wspomniałeś kiedyś o miejscu, które chciałbyś stworzyć?
Jeśli będę mógł sobie pozwolić na kilkugodzinny dzień 
pracy, to marzy mi się siedlisko niedaleko Łodzi. I wca-
le nie chodzi o duży dom, a o miejsce, do którego można 
przyjechać, zaprosić znajomych i spędzić miło czas. Lubię 
patrzeć, jak wszystko rośnie, jak jest zielono. Chciałbym 
mieć niewielką szklarnię, własny sad, mały staw, własną 
studnię, oczyszczalnię i pompę ciepła, panele fotowolta-
iczne, tak by być samowystarczalnym. l

Rozmawiał Damian Karwowski

BND Tomasz Grala
Łódź, pl. Zwycięstwa 2, 
budynek D, lokal 5, II piętro
tel. 603 835 808
tomasz.grala@bndgrala.pl
www.bndgrala.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Rzucił Pan pracę w korporacji i poszedł 
na swoje. Nie żałuje Pan?
Piotr Stawicki: Swój biznes prowadzę już pięć lat i mogę po-
wiedzieć, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Kiedy 
zaczynałem pracę w korporacji, miałem wielkie marzenia 
– chciałem satysfakcji zawodowej, móc się rozwijać i dobrze 
zarabiać. Rzeczywistość okazała się trochę inna i wtedy za-
cząłem myśleć o tym, aby pójść na swoje. Miałem klienta na 
Lubelszczyźnie, który prowadzi mobilną myjnię parową. 
Zasugerował, że mogę coś takiego zacząć w Łodzi. Sprawdzi-
łem co i jak i stwierdziłem, że to ciekawe zajęcie dla kogoś, 
kto nie lubi tracić czasu na przekładanie papierów.

W korporacji robota za biurkiem, a tu fizyczna praca...
Lubię przebywać na świeżym powietrzu, więc dla mnie to 
dobre rozwiązanie. Przyjeżdżam do klienta, stawiam swoje 
auto obok tamtego, rozkładam się ze swoim sprzętem i za-
czynam pracę. Nie ma znaczenia, czy to ciasna uliczka, czy 
duży parking. Równie dobrze może to być w szczerym polu. 
Podłączam urządzenie do specjalnego zasilacza i już!

A co na to ekolodzy?
Sucha para ma wysoką temperaturę, a jej wilgotność nie 
przekracza sześć procent. Zaletą tej metody jest małe zużycie 
wody. Nie znam bardziej ekologicznej metody mycia auta.

Chodzi o to, żeby auto było czyste, 
a klient miał więcej czasu dla siebie

Zostawił korporację i zainwestował w myjnię parową. Dziś mówi, że dzięki 
świadczonym usługom pozwala ludziom zaoszczędzić czas. O swojej 

pracy opowiada Piotr Stawicki, właściciel Mobilnej Myjni Parowej.

Jak się myje samochód parą?
W każdym myciu chodzi zawsze o to samo – żeby samo-
chód był czysty, a lakier nieuszkodzony. Tak samo jest 
z myciem parą. Para doskonale czyści zakamarki i usuwa 
brud z trudno dostępnych miejsc. W trakcie czyszczenia 
nie powstają ścieki. Dlatego możemy jej używać bez ryzy-
ka, że jakieś chemiczne nieczystości trafią do kanalizacji 
czy do pobliskiej rzeki. Ponadto karoserię trzeba czyścić 
etapami i płynnie. Cały czas powtarzam klientom, że nie 
ma na świecie myjni, która jest w stu procentach bezdoty-
kowa. W każdej auto narażone jest na mikrouszkodzenia 
lakieru, ale podczas czyszczenia parą tych uszkodzeń jest 
zdecydowanie mniej.

Mówi Pan o samych plusach parowego czyszczenia, 
minusów nie ma?
Parą nie myje się, gdy temperatura jest minusowa, ani też 
w deszczu, uniemożliwia to nawoskowanie samochodu, co 
sprowadza się do zacieków po myciu.

Gdy jedzie Pan do klienta wyczyścić samochód, to co 
zabiera ze sobą?
Jeżeli jest to standardowa usługa, czyli umycie auta i po-
sprzątanie w środku, to potrzebny będzie zasilacz, parow-
nica, odkurzacz i trochę chemii, wosk polimerowy, coś do 
opon, by je nabłyszczyć i najważniejsze ściereczki z mi-
krofibry, które najlepiej chłoną wilgoć i dobrze osuszają.

Czy klienci zwracają uwagę na walory ekologiczne 
czyszczenia parą, czy jest im to obojętne?
Świadomość ekologiczna wciąż jest u nas na niskim pozio-
mie. Głównym motywem korzystania z moich usług jest 
czas – umawiamy się na konkretną godzinę, klienci nie 
muszą jechać sami do myjni i czekać w kolejce, na doda-
tek, gdy ja czyszczę samochód, oni mogą zająć się innymi 
sprawami. Coraz częściej realizuję zlecenia w godzinach 
pracy moich klientów, kiedy auto stoi osiem godzin bez-
czynnie na firmowym parkingu. Wychodzą z pracy i mają 
czysty samochód, dzięki temu mogą przeznaczyć więcej 
czasu dla siebie i dla rodziny.

Ile potrzeba czasu na realizację usługi?
Średni czas podstawowego mycia i sprzątania to około 
60-80 minut. Jeżeli dołożymy do tego pranie tapicerki, to 
wtedy trzeba przeznaczyć na to 3-4 godziny. Dużo zależy 
od stanu samochodu.

To nie tylko oszczędność czasu, ale także oszczędność 
wody. Ile wody zużywamy na myjni, a ile tutaj?
Podczas mycia auta parą trzeba zużyć jakieś 3-4 litry 
wody. W zwykłej samoobsługowej myjni zużywa się oko-
ło 60 litrów, a na myjniach automatycznych, przy dużych 
stacjach benzynowych na umycie jednego auta potrzeba 
130-150 litrów. Patrząc na to, to może i myje się tam szyb-
ciej, ale wody zużywa się dużo więcej.

Jak Pan dociera ze swoimi usługami do klientów?
Na początku umieszczaliśmy reklamy na portalu branżo-
wym. Potem przyszedł czas na własną stronę internetową, 
a dziś większość klientów mamy z polecenia. Swoją pracę 

wykonuję rzetelnie, klienci to doceniają i nie boją się mnie 
polecać swoim znajomym.

Z tego, co wiem nie tylko auta zdarzało się Panu myć...
Nie czyściłem chyba tylko traktorów. Zdarzały się rowery, 
motocykle, łodzie, maszyny budowlane typu minikoparki 
i większe dźwigi, samochody ciężarowe, busy. Myliśmy 
też samoloty dla jednej z łódzkich firm.

A swoje usługi realizuje Pan tylko w Łodzi?
Przede wszystkim w Łodzi i na terenie Łódzkiego, ale zda-
rzają się też zlecenia spoza województwa.

Droga jest taka usługa?
To zależy od auta i od czasu, który trzeba poświęcić na jego 
umycie. Więcej trzeba zapłacić za umycie dużego i bardzo 
brudnego samochodu. Standardowe ceny zaczynają się od 
30 złotych za samo mycie zewnętrzne i od 70 za mycie ze-
wnętrzne i sprzątanie.

Co mówią osoby, jak widzą efekt po myciu parowym?
Bardzo często słyszę, że auto wygląda jak nowe. Najczęściej 
są zdziwieni, że auto jest umyte, a dookoła jest sucho, a druga 
sprawa to zadowolenie wynikającego z tego, że już nigdzie 
nie muszą jechać i tracić czasu. Kiedyś jeden z moich klien-
tów powiedział mi, że wtedy, gdy ja zajmowałem się autem, 
on miał 2-3 godziny więcej na zabawę z synem.

Kto częściej korzysta z Pana usług – indywidualni 
posiadacze samochodów czy firmy?
To się rozkłada pół na pół. W przypadku firm bywa tak, 
że mam do umycia kilka samochodów. Jednym z moich 
klientów jest firma ze Zgierza, jeżdżę tam raz w miesiącu 
na dwa dni i mam 20 samochodów do wyczyszczenia.

Więcej sprzętu i ludzi, to większy zarobek – myśli Pan 
o rozszerzeniu swojej działalności?
Tak, jestem na etapie szukania pracownika i myślę o kupnie 
drugiej mobilnej myjni parowej. Po naszych drogach jeździ 
coraz więcej samochodów, w wielu rodzinach są już po dwa, 
a nawet i więcej samochodów. Zainteresowanie moimi usłu-
gami rośnie i pracy raczej nie będzie brakować.

Kolejny krok w biznesie to ... ?
Przede wszystkim znalezienie pracowników, którzy odpo-
wiednio zadbają o naszych klientów. Sam również chcę zająć 
się myciem i czyszczeniem samochodów, ale już na zdecydo-
wanie wyższym poziomie, czyli auto detailingiem. Bardzo lu-
bię robić wszystko od A do Z w każdym aspekcie życia zawo-
dowego i prywatnego, więc to zajęcie w sam raz dla mnie. l

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcie Paweł Keler

Mobilna Myjnia Parowa
tel. 601 275 550
e-mail: biuro@mobilnamyjnialodz.pl
www.mobilnamyjnialodz.pl
FB: mobilnamyjnialodz
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From Here New Model Army

Studyjny album formacji New Mo-
del Army. Krążek zatytułowany 
„From Here” będzie zawierał dwa-
naście nowych kompozycji. Płytę 
nagrano na początku 2019 roku na 
malutkiej, norweskiej wyspie Giske, 
na której mieści się niesamowite 
studio Ocean Sound Recordings. 
Album odzwierciedla spektakular-
ną izolację tego środowiska, ale ma też głębokie przesłanie dla 
świata, w którym wszyscy żyjemy i czasów, których doświad-
czamy. Zespół opowiada: „To było idealne miejsce dla nas, aby 
wspólnie pracować nad płytą – przez cały czas pracy mogliśmy 
patrzeć w niebo, morze i topniejący śnieg w górach, wszystko to 
cały czas się zmieniało. Zasadne jest wrażenie, że ta płyta jest 
inna od poprzednich, ale też wciąż zawiera wszystkie elementy, 
które charakteryzują naszą szczególnie niezidentyfikowaną mu-
zykę. A From Here było oczywistym tytułem.”

Syreny z Tytana
Kurt Vonnegut

Premiera 9 lipca
Cena: 34,50
Wydawnictwo 
Zysk i S-ka

Kultowa książka 
mistrza czarne-
go humoru, która 
w kostiumie powie-
ści science fiction zadaje pytania o sens 
otaczającego nas świata. W „Syrenach 
z Tytana” Kurt Vonnegut zastanawia się, 
do jakiego stopnia człowiek jest panem 
własnej woli oraz czy dana mu jest moż-
liwość kierowania swoim losem. Pro-
sperujący przedsiębiorca Winston Niles 
Rumfoord po wyruszeniu wraz ze swo-
im psem Kazakiem w międzygwiezdną 
podróż zamienia się w czystą energię 
i materializuje się tylko wtedy, gdy zetknie 
się z Ziemią lub inną planetą. Na Tytanie 
spotyka Salo, wysłannika obcej cywiliza-
cji – Tralfamadorii, który od kilkuset tysięcy 
lat czeka na zapasową część do swoje-
go statku kosmicznego. Zaprzyjaźnia się 
z nim i razem tworzą na Marsie państwo, 
składające się z porwanych Ziemian, 
wśród których jest również Malachi Con-
stant, najbogatszy człowiek w Ameryce, 
i Beatrycze, była żona Rumfoorda.

Sharon Tate 
Alisa Statman, Brie Tate

Premiera 17 sierpnia
Cena: 34,49
Wydawnictwo 
SIW Znak

Sharon Tate miała 
wszystko – Romana 
Polańskiego u swo-
jego boku, nomina-
cję do Złotego Globu i światową karierę 
filmową przed sobą. Skończyła 26 lat 
i była w 8. miesiącu ciąży. 9 sierpnia 1969 
rok. do domu Sharon Tate wtargnęła 
Rodzina Mansona i dokonała bestialskie-
go zabójstwa. Do dziś ta sprawa budzi 
wielkie kontrowersje i pozostawia więcej 
pytań niż odpowiedzi. Jak wyglądałoby 
życie młodej aktorki, gdyby tego dnia nie 
została zamordowana? Alisa Statman 
sięga do archiwum rodzinnego, by prze-
śledzić każdy aspekt tej makabrycznej 
historii. Razem z siostrzenicą Sharon – Brie 
– przedstawia tragiczną walkę rodziny 
o skazanie jednego z najokrutniejszych 
zabójców wszech czasów. Czy po 50 la-
tach można dotrzeć do prawdy? Co są-
dzi o książce Roman Polański? Dlaczego 
siostra zamordowanej aktorki nie zgadza 
się z tą wersję wydarzeń i wydała wła-
sną książkę o Sharon? 

Pandemia
Robin Cook

Premiera 2 lipca
Cena:29,50
Dom Wydawniczy Rebis

W najnowszym thril-
lerze Ro bin Cook bie-
rze pod lupę światek 
pio nierów superno-
wo czesnej techno-
logii medycznej: modyfikacji genów. 
Zdrowa, młoda kobieta traci nagle przy-
tomność w nowojorskim metrze i umie-
ra, zanim trafi do szpitala. Jej przypadek 
budzi w weteranie medycyny sądowej, 
Jacku Stapletonie, raczej niewesołe sko-
jarzenie z pandemią śmiercionośnej gry-
py z 1918 roku. Obawiając się, że w setną 
rocznicę owych wydarzeń może dojść 
do równie tragicznej w skutkach fali 
nagłych zachorowań, Jack już w kilka 
godzin po zagadkowej śmierci pasa-
żerki przeprowadza sekcję i odkrywa, 
że młoda kobieta miała przeszczepione 
serce. Choć nie wszystko wskazuje na 
to, że przyczyną śmierci była agresywna 
odmiana grypy, Jack podejmuje wyścig 
z czasem: musi ustalić tożsamość zmarłej 
i odkryć, jaki wirus mógł dokonać w jej 
ciele spustoszeń. Z tej samej przyczyny 
umierają kolejne dwie osoby.

Do poczytania i posłuchania

Emeli Sandé Real Life

Nagrywany w czasie intensywnej  
podróży z chwi lami zwątpienia 
oraz odkrywania siebie na nowo, 
„Real Life” otwiera nowy rozdział 
w życiu i karierze Sandé. Woka-
listka wraca mocniejsza i bardziej 
odważna. Tę siłę chce przekazać 
słuchaczom: „Chcia ła bym, by Real 
Life przyniosło nadzieję i odwagę 
tym, którzy żyją na marginesie, w zapomnieniu, zepchnięci w kąt 
przez różne niewidoczne środki opresji. Moim marzeniem jest, by 
każdy po włączeniu albumu otrzymywał pakiet mocy” – opo-
wiada wokalistka. Emeli Sandé jest autorką wszystkich tekstów 
na płycie. „Real Life” jest jak ciepły balsam dla każdego, kto szuka 
pozytywnych spraw. Emeli Sandé bardzo rozwinęła brzmienie 
i to w wielu kierunkach. Wokalistka przyznaje: „Po raz pierwszy 
od dawna czuję stabilny grunt pod nogami, jako artystka i kobie-
ta. Przy tej płycie dokładnie wiedziałam, czego chcę.”

Trwa „Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi”. Do 28 lipca na 
dwóch scenach przy Legionów zaprezentowanych zostanie 
kilkadziesiąt przedstawień.

Już od dłuższego czasu widzowie pytali nas, czy w tym 
roku również będziemy grać w wakacje. Nasze letnie 
spektakle bardzo mocno wpisały się w kalendarz ło-
dzian, którzy co roku czekają na ogłoszenie repertu-
aru – mówi dyrektor Teatru Powszechnego w  Łodzi 
Ewa Pilawska. – Jesteśmy Teatrem blisko ludzi, to zna-
czy teatrem otwartym na wszystkich widzów. Chce-
my, żeby jak najwięcej osób w okresie wakacyjnym 
mogło nas odwiedzić.

Na scenie Powszechnego w lecie 
Repertuar „Lata w  Teatrze…” jest bardzo zróżnico-
wany. Na Dużej Scenie obejrzeć będzie można „Sza-
lone nożyczki”, „Mayday 2” i trzy części teatralnego 
„serialu”, którego bohaterką jest Nadia (komedie „Bo-
eing, Boeing”, „Pomoc domowa” i  „Manewry wesel-
ne”). Na Małej Scenie widzowie zobaczą m.in.  „Ta-
niec albatrosa”, „Brancz” i „Siódmego anioła”  oraz 
pięć spektakli, które prapremierowo prezentowane 
były podczas kolejnych edycji Międzynarodowe-
go Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych 
–  „Tango Łódź”, „lovebooka”, „Ferragosto”, „Arcy-
dzieło na śmietniku” i „Dryla”.

Legionów jak krakowski Kazimierz
Bardzo istotne dla mnie jest budowanie lokalności, 
dlatego cieszę się, że to właśnie nasze spektakle i ak-
torzy łódzkiego Teatru Powszechnego przyciągają 
tłumy – zaznacza Ewa Pilawska. – Wakacyjna aura 
skłania też do  marzeń. Działamy przy ulicy Legio-
nów, która zawsze miała artystycznego ducha – były 
tu dwa teatry mieszczące dwa tysiące osób. Czasami 
wyobrażam sobie, że  współcześnie ulica Legionów 
mogłaby być podobna do  krakowskiego Kazimierza; 

Lato w Powszechnym 
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mogłyby znaleźć się tu galerie, kawiarnie, pracownie, 
mali rzemieślnicy. Dałoby to Legionów nowego ducha 
– mówi dyrektor Powszechnego. l

Bilety na spektakle w ramach „Lata w Teatrze Powszechnym 
w Łodzi” można już kupować w kasie biletowej oraz online. 
Pełny repertuar dostępny jest na stronie www.powszechny.pl.
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LIFE IN. Łódzkie: Jedni zdobywają Koronę Ziemi, Tobie 
marzy się Korona Oceanów?
Aleksandra Bednarek: Nie wiem, czy zdobędę Koronę 
Oceanów, bo to bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Na ra-
zie marzy mi się zdobycie potrójnej korony w pływaniu 
na wodach otwartych. Kanał Catalina już przepłynęłam, 
w lipcu płynę w maratonie wokół Manhattanu, a przepły-
niecie Kanału La Manche zaplanowane mam na 2021 rok.

Wokół Manhattanu, ile kilometrów masz do 
przepłynięcia?
Nieco ponad 46 km. Trochę się obawiam, czy sobie poradzę, 
rzeki są bardzo zdradliwe ze względu na płynące w nich prą-
dy. Jak prąd zniesie, to może się okazać, że do przepłynięcia 
będzie znacznie więcej kilometrów. Część dystansu płynie 
się pod prąd, ale jak trafię na przypływ, to może będzie ła-
twiej. Wierzę, że się uda. Proszę trzymać za mnie kciuki.

Wróćmy na chwilę do wyprawy, która zakończyła 
się sukcesem i m.in. przyniosła tytuł Kobiety Roku 
w plebiscycie World Open Water Swimming Association. 
W 2018 roku przepłynęłaś Kanał Catalina, zwany 
też kanałem La Manche Ameryki, pokonując 34 km 
w wodach Pacyfiku.
To była naprawdę superprzygoda i nowe doświadczenie. 
Jestem bardzo zadowolona, że jako pierwsza Polka prze-
płynęłam kanał. Zajęło mi to 12 h 7 min 32 s. Największy 
kryzys nastąpił na ostatnich 13 km. Byłam zmęczona, za-
częłam widzieć brzeg, który wydawało mi się, że jest już 
blisko, a tak naprawdę był jeszcze bardzo daleko.

Towarzyszyły ci delfiny?
Tak, ale o tym przekonałam się dopiero, oglądając nagra-
nie. W trakcie pokonywania dystansu nie widziałam ich, 
ponieważ przysłaniały mi je fale.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z pływaniem?
W szkole podstawowej. Zaczynałam przygodę ze sportem 
jako „klasyczna” pływaczka w klubie UKS SP 149 Łódź, 
w którym zresztą trenuję do dziś. Mam wspaniałą trenerkę 
– panią Danusię Jagieło. A moja przygoda z pływaniem na 
wodach otwartych zaczęła się cztery lata temu. Chciałam 
wiedzieć, jak poradzę sobie z dystansami dłuższymi niż 
800 czy 1500 metrów i bez odbijania się od ścian basenu.

Co Ci daje pływanie na wodach otwartych?
Na otwartych wodach można doświadczyć wolności. Za-
wsze coś się dzieje, trzeba pokonywać fale albo glony, 

Cel: maraton wokół Manhattanu
Uśmiechnięta, zadowolona, lubi pływać w zimnych wodach i otwartych 

akwenach, zwyciężczyni plebiscytu World Open Water Swimming Association 
w kategorii Kobieta Roku. Poznajcie pływaczkę Aleksandrę Bednarek, 

która w lipcu startuje w maratonie wokół Manhattanu.

w niektórych zawodach na jeziorach startuje nawet kilka-
dziesiąt osób, z którymi stale zawodnik mija się podczas 
rywalizacji.

A kto przekonał Cię do startowania w zawodach 
ekstremalnego pływania zimowego?
Bogusław Ogrodnik, doświadczony podróżnik, nurek. To 
zupełnie inne pływanie, ale bardzo je lubię. W tej konku-
rencji wybiera się akweny z temperaturą wody sięgającą 
do kilku stopni Celsjusza powyżej zera. Tu dystanse na 
imprezach mistrzowskich bardziej odpowiadają tym ba-
senowym: 25-450 metrów. Udało mi się już zdobyć parę 
medali w tej dyscyplinie. Szykuję się do kolejnych zawo-
dów w Słowenii w 2020 roku.

Jak dbasz o kondycję na co dzień?
Śmieję się, że urodziłam się, po to, by pływać długie dy-
stanse. Nie potrafię pływać sprintów, nie jestem w stanie 
zrozumieć, jak można tak szybko machać rękami i żeby 
jeszcze to było efektywne. A wracając do pytania — trenu-
ję codziennie, zazwyczaj dwa razy po dwie godziny dzien-
nie. Czasami robię sobie tzw. trening suchy na siłowni.

Dzisiaj też już jesteś po treningu (spotkałyśmy się 
w parku o 9 rano – przyp. redakcja)?
Oczywiście, przepłynęłam już siedem kilometrów, po po-
łudniu znowu wybieram się na basen, by ponownie poko-
nać ten dystans.

A jak pokonujesz własne słabości? Dopadają Cię 
w wodzie?
Myślę, że to jest taka udręka każdego sportowca. Staram 
się w takich sytuacjach motywować. Gdy pojawia się nega-
tywna myśl typu „nie dam rady, jestem zmęczona”, a poja-
wia się często, to od razu powtarzam „dam radę”. Kiedyś 
usłyszałam, że kłamstwo powtórzone 500 razy staje się 
prawdą. Nauczyłam się też żyć tu i teraz. Jest taki film, któ-
ry bardzo lubię „Siła spokoju” niesamowicie wpływający 
na rozwój osobisty i motywację. Opowiada o młodym, uta-
lentowanym sportowcu, którego karierę przerywa wypa-

dek, jednak odnajduje w sobie wcześniej wspomnianą siłę 
spokoju i postanawia kontynuować swoją pasję.

Pływanie nie przeszkadza Ci w studiowaniu? Z tego, co 
wiem, wybrałaś wymagający kierunek — inżynierię 
biomedyczną na Politechnice Łódzkiej.
Wręcz przeciwnie, dzięki pływaniu nauczyłam się dobrze 
gospodarować czasem. Choć muszę przyznać, że kierunek 
moich studiów wymaga całkiem sporego zaangażowania 
w naukę. Nie narzekam, sama wybrałam, bo to kierunek 
z przyszłością?

A co będziesz robić w przyszłości?
Dokładnie nie wiem, ale chciałabym projektować protezy. 
Chciałabym pomagać ludziom i sprawić, by mogli wrócić 
do tego, co kochali, co robili wcześniej, zanim stracili ja-
kąś część ciała. l

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Agnieszka Cytacka

Mistrzostwa Świata w Zimowym Pływaniu Tallin 2018:
 l złoto: 200 m, 100 m i 50 m stylem klasycznym. (na 200 i 50 

rekord świata open, a na 100 w kategorii wiekowej 20-29 lat),
 l brąz: 25 m stylem klasycznym.

Mistrzostwa Świata w Lodowym Pływaniu oraz Puchar Arktyki 
Murmańsk 2019:

 l złoto: 100 m stylem klasycznym, w sztafecie 4x50 stylem do-
wolnym,

 l srebro: 50 m stylem klasycznym, 200 m stylem dowolnym 
oraz w sztafecie 4x250 stylem dowolnym.
Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Wodach Otwartych Olsztyn 
2017 oraz 2018:

 l brąz: na 10 km w kat. młodzieżowiec.
Multimedalistka Jelgavas Roni Cup 2018, Belgart Open 2018, Ice 
Swimming Aqquasphere German Open 2018 oraz 2019, rekor-
dzistka największej masowej imprezy w Polsce „Otyliada 2017”.

osiągnięcia



Uderzenie wiatru 
w krainie wiecznego ognia

W najpiękniejszej miejscowości – oazie naftowej pustyni, Baku – kędyś na tak zwanym Zychu, 
w zatoce Półwyspu Apszerońskiego, woniejącej od kwiatów i roślinności Południa, gdzie 
przejrzyste morze szmerem napełniało cienie nadbrzeżnych gajów...
Ciepły klimat, znakomite i nadzwyczajnie tanie południowe owoce, łatwość otrzymania 
za nijaki grosz przepysznych jedwabiów, taniość pracy ludzkiej, możność spędzania pory 
upałów na Zychu, wygoda i dostatniość urządzenia domowego – nie wypuszczały z tego kraju.

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Uderzenie wiatru w krainie wiecznego ognia – tak brzmia-
łaby nazwa stolicy najbogatszego miasta Kaukazu, gdyby-
śmy chcieli posłużyć się etymologią. Zwykle brakuje nam 
jednak elokwencji, a może i subtelności, by nazywać rze-
czy po imieniu. Ich własnym, nie naszym, imieniu. Dlatego 
mówimy zwyczajnie: jadę do Baku w Azerbejdżanie. Ale ile 
nas wtedy omija!

Bo nie chodzi tu o górnolotne słowa ani o mniej lub bardziej 
zrozumiały popis, ale o życie w pięknych światach pełnych 
niuansów i znaczeń. I o chęć zobaczenia i zrozumienia więcej. 
Jeśli będąc w Baku, nie podjedziemy do świątyni ognia, nie 
tkniemy korzeni azerskiej kultury. Jeśli nie sięgniemy choćby 
po Nietzschego, nie przybliżymy się do zaratusztriańskiej my-
śli. Oczywiście nie musimy. Ale jeśli już podejmujemy trud 
drogi, warto powziąć również trud intelektualnej wędrówki.

Mnie w tej podróży do Baku tego zabrakło. W upale lipco-
wego miasta w klimacie półpustynnym osiadłam. Teraz 
troszkę żałuję, chociaż może to powód, by ponownie się tam 

wybrać. Do tego miejsca, o którym każdy Polak słyszał 
choćby na lekcjach polskiego. Miasta, które ukształtowało 
światopogląd pokolenia młodego Cezarego Baryki. Miasta 
naftowej świetności i krwawej rewolucji. Woniejącego 
kwiatami i sycącego świeżością południowych owoców. 
Czy współczesne Baku, po ponad wieku od czasów prospe-
rity, nie realizuje na nowo idei „szklanych domów”?

Droga do stolicy Azerbejdżanu jeszcze nigdy nie była tak 
prosta. Moja wprawdzie wiodła przez Moskwę, ale są bar-
dziej bezpośrednie sposoby. A azerskie władze nie szczędzą 
starań, by zaprosić turystów do swego kraju, ułatwiając, 
chociażby procedury wizowe czy witając gości na najbar-
dziej przytulnym lotnisku, jakie widziały moje oczy czy po 
jakim dreptały moje stopy. Nie bez znaczenia jest też histo-
ria, która połączyła polsko-azerskie geny, sprowadzając do 
nas z Azji Sarmatów, czyli tych, którzy śpią przy ognisku, 
tych z krainy wiecznego ognia.

Agnieszka Cytacka, autorka bloga takenfromtravel.com
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Małgorzata Wojdal

Game over

Małgorzata Wojdal – choreograf, reżyser pokazów i projektant mody i wnętrz, home stagerka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Projektowania Ubioru, laureatka 
międzynarodowego konkursu dla projektantów Złota Nitka. Właścicielka Agencji Kreatywno-Eventowej 

Lilla House Event Studio. Założycielka pracowni projektowania wnętrz i home stagingu Lilla Home.
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Mój 13-letni syn otrzymał w szkole zadanie z plastyki, 
które polegało na wykonaniu pracy obrazującej temat 
„Dziwny jest ten świat”. Technika wykonania pracy była 
dowolna i uwolniła w młodym pokoleniu pokłady ukry-
tej kreatywności i zaskakującej dojrzałości. Pojawiły się 
sznurki z pluszowymi maskotkami powieszonymi na 
drzewie, opatrzone hasłem „zwierzęta to nie zabawki”, 
były śmieci powbijane na wykałaczki, lewitujące dookoła 
planety ze styropianu, ale było też coś i o samym człowie-
ku…Kolega Vincenta przyniósł do szkoły dwa pudełka, 
jedno piękne, drewniane, na wysoki połysk, ale puste 
w środku, drugie papierowe, byle jakie, posklejane taśmą, 
wypełnione fiszkami z różnymi mądrymi myślami. Prze-
kaz był jasny. Czasem opakowanie bywa złudne i wcale 
nie prowadzi do ukrytego w nim skarbu, innym razem 
coś niepozornego staje się obietnicą piękna i mądrości.

Niby temat znany i wałkowany na przestrzeni dzie-
jów…ale coś jednak się zmieniło. Pomyślmy na przykład 
o takim Kopciuszku. Przyznaję, że cały wstęp z karocą 
i wróżką, trochę stoi w opozycji do tezy, której będę bro-
nić, ale uznajmy, że bez tego całego rynsztunku Kopciu-
szek na bal by się nie dostał. Ale ja skupiłabym się bar-
dziej na kontynuacji tej miłosnej historii. Otóż pantofelek 
trafił na stopę biednej, usmolonej dziewczyny, która mo-
gła zaoferować światu jedynie swoje dobre serce. Książe 
świadomy statusu społecznego swojej wybranki, poko-
chał człowieka, a nie jego obraz. I tutaj przełączam się na 
tryb współczesny, lądując z Kopciuszkiem w 2019 roku. 
Już widzę Księcia pędzącego swoim lamborghini do ma-
łego, biednego miasteczka, w którym czeka na niego uko-
chana. Taka sytuacja nie mogłaby się wydarzyć, bo zosta-
łaby poprzedzona, serią wizerunkowych analiz zysków 
i strat. Książę zapoznałby się najpierw z profilem insta-
gramowym tajemniczej nieznajomej. Nie zobaczyłby tam 
wydętych usteczek podkreślonych błyszczykiem lips up, 
ani roznegliżowanych ujęć z jachtem w tle i szampanem 

w ręku. Przewijając konto swojej wybranki, widząc za-
miast talerza z krewetkami, marną fasolkę po bretońsku, 
albo ziemniaka z surówką, Książe mógłby dostać ewen-
tualnie niestrawności. Gdyby jednak pokonał pierwszą 
falę zniechęcenia i zdecydowałby się na podróż, jakie 
selfie pokazałby znajomym z facebooka? On, jego fura i…
ta chatka…i ona…bez luksusowego wdzianka marki Cha-
nel, bez torebki Louis Vuitton, bez biżuterii Tous’a…i bez 
imponującej historii obrazkowej na Insta. To nie mogłoby 
się zdarzyć!

Idąc dalej tropem bajkowej narracji. Jak Fiona mogłaby 
dzielić życie ze Shrekiem w XXI wieku? Każde ich wspól-
ne zdjęcie, które ujrzałoby światło dzienne, stałoby się 
tematem drwin, żartów i fali hejtu. Aż strach pomyśleć, 
czego ta biedna dziewczyna dowiedziałaby się na swój te-
mat w świetle relacji „społeczeństwa żyjącego w kulturze 
opakowań, gardzącego zawartością”, jak to ujął pięknie 
Eduardo Galeano. Urugwajski pisarz dorzucił jeszcze: 
„Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy 
od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd 
ważniejszy jest od intelektu”. Myślę, że Fiona w asyście 
specjalistów od PR-u, szybko doszłaby do wniosku, że 
jej partner nie stanowi dobrego zaplecza dla jej kariery, 
nie jest medialny i zamiast podnosić jej notowania, zbija 
jej akcje w dół. W 2019 roku trzeba się dobierać w pary 
w taki sposób, żeby podwajać stawkę, żeby być jak David 
i Victoria Beckham, tworząc idealny produkt marketin-
gowy. Ale skąd Fiona mogłaby o tym wiedzieć?

Dziwny jest ten świat…zauważył mądrze i refleksyj-
nie kolega mojego syna. Tracimy z oczu to, co najcenniej-
sze, prawdę o nas samych. Ukrywamy ją pod warstwa-
mi błyszczącego opakowania, aż ostatecznie stajemy się 
pięknym pudełkiem, pustym w środku. A gdy w końcu 
pragniemy przestać udawać, świat gardzi prawdziwą 
zawartością, zgodnie z panującymi zasadami gry.

Chciałoby się powiedzieć GAME OVER… l

Kamil Maćkowiak

Kamil Maćkowiak – aktor , reżyser , scenarzysta , tancerz i choreograf

Laureat ponad dwudziestu nagród teatralnych , Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka. Za autorski monodram „Diva Show” , 
zrealizowany przez fundację otrzymał prestiżową nagrodę im. Schillera dla twórcy sezonu za oryginalność ujęcia , choreografię , 
reżyserię i wykonanie aktorskie oraz nagrodę Plaster Kultury 2013. Zagrał główną rolę w filmie Jerzego Stuhra „Korowód” , oraz 

m.in. w serialach „Pensjonat pod różą” , „Oficerowie” , „Kryminalni” , „Naznaczony” , „Barwy szczęścia”, „Na wspólnej” i „Przyjaciółki”. Jest 
laureatem Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi w dziedzinie twórczości artystycznej.
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Parafrazując klasyczkę – „Ten felieton mu się po prostu 
należy”…

W dzieciństwie był postacią mityczną. W domu był 
dwa, trzy miesiące w roku. Przypływał z rejsów, przy-
woził słodycze, colę (nigdy nie zapomnę, jak porzy-
gałem się po wypiciu jedenastu puszek jednego dnia) 
i pomarańcze. Czasem nas ze sobą zabierał. Pierwszy 
raz – gdy miałem osiem lat –  w roku szkolnym trzy 
miesiące spędziłem na statku, którego był kapitanem, 
zmierzając do Brazylii i Argentyny. Pamiętam, z jaką 
dumą obserwowałem go na mostku kapitańskim, gdy 
sprawnie dowodził załogą i kierował tym metalo-
wym potworem o pojemności ładowni (to były statki 
transportowe o pojemności 20.000 ton). Superbohater. 
Kapitan. Mama mnie straszyła: „Poczekaj, jak ojciec 
wróci!” albo „Zobaczysz, powiem to ojcu!”… On wra-
cał i próbował nas z bratem jakoś okiełznać, ale nie 
obyło się bez tarć...

Gdy byłem nastolatkiem, przestał być mityczny, był 
po prostu daleki, wręcz obcy. To cena jaką płacą rodzi-
ny marynarzy… Wtedy mieszkałem już w internacie 
i nawet na weekendy wracałem niechętnie do domu 
— bo moje sprawy, taniec, rówieśnicy, interesowały 
mnie dużo bardziej. Gdy miałem 16 lat wykrzyczałem 
mu „że go nienawidzę” i „że ma tylko zarabiać pienią-
dze i się odwalić”. Zabolało go, choć jako typ twardego 
faceta tego nie okazał, a mnie właśnie o to chodziło: 
żeby go ukarać, że był nieobecny, kiedy tak bardzo go 
jako młody chłopak potrzebowałem. Dziś żałuję, że 
nie potrafiłem tego zrobić inaczej.

Raz się nawet pobiliśmy…no może przesadziłem, ale 
doszło do przepychanki, gdy obraziłem Mamę, a on, 
jak zwykle, stanął w Jej obronie. To właśnie Mama 
była zawsze takim spoiwem między nami, przekaźni-
kiem w naszej relacji. Mówiła mi przez telefon gdzie 
byli, co robili, co robi on, a mnie nigdy nie przyszło 
do głowy, żeby powiedzieć: „Daj mi go do telefonu”. 
Wciąż był gdzieś z boku, gdzieś zbyt daleko, by po nie-
go sięgnąć.

O jego opiece w czasie choroby Mamy, o jego odda-
niu, miłości, napisałem już w „LIFE IN” osobny felie-
ton. Był z Nią do końca, do ostatniej sekundy. I nigdy 
mu tego nie zapomnę. To on dał mojej kochanej Mamie 
Krysi bezpieczeństwo i komfort (niezręczne określe-
nie) odchodzenia, Jej gaśnięcia. I znów stał się moim 
superbohaterem jako mąż, jako człowiek.

Rysio (lub Ricardo — tak do niego mówię) przepro-
wadził się z Gdyni do Łodzi, przez prawie rok miesz-
kaliśmy razem. Ważny test — dwóch facetów, którzy 
po 30 latach uczą się wspólnoty, budują ojcowsko-sy-
nowską relację w zupełnie nowej rzeczywistości. Te-
raz gdy już mieszkam sam, często wpadam na obiad, 
a on opiekuje się moim psem, pomaga coś załatwić, 
jest cały czas obok, raptem kilometr ode mnie. Podzi-
wiam, jak jest zorganizowany, silny, konsekwentny, 
jak się nie poddał, nie załamał... Moje dziewczyny 
z fundacji też Rysia uwielbiają.

Wiecie... faceci sobie wyznają uczucia zazwyczaj po 
alkoholu. Ja (ponieważ od roku nie piję) postanowiłem 
to zrobić tym felietonem. l

Felieton o moim ojcu
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W pierwszy weekend czerwca pofabryczna prze-
strzeń łódzkiego EC1 gościła twórców interneto-
wych na największym tego typu festiwalu w Pol-
sce – See Bloggers.

Przez festiwalowe dni na ulicach Łodzi spotkać 
można było najbardziej rozpoznawalne twarze 
blogosfery. Podczas transmitowanej z Teatru im. 
Stefana Jaracza gali wręczenia #Hastagów Roku 
wyróżniono najbardziej aktywnych w sieci bloge-
rów, YTberów oraz influencerów. Zwieńczeniem 
wydarzenia był koncert fantastycznej Natalii Ku-
kulskiej. Do tego mnóstwo ciekawych prelekcji, 
warsztatów i aktywne zwiedzanie miasta w for-
mule gry miejskiej.

Impreza bardzo na czasie, jeśli patrzeć na tren-
dy w marketingu i wspaniale, że tworzona przez 
łodzian w Łodzi. Siła twórców internetowych, ich 
zasięgi (o ile są autentyczne), to mocny oręż w dzia-
łaniach promocyjnych dla marek. Ten kierunek 
wciąż będzie się rozwijał i oczywiście ewaluował, 
bo lokowanie produktów przez znane twarze w In-
ternecie to wciąż rosnący trend.

Jednym z tematów, który mocno poruszany był 
w dyskusji między influencerami, ale także stał 
się ważnym elementem prelekcji, była kwestia in-
ternetowego hejtu. Podczas dyskusji rozważano 

różne opcje, jakie należałoby wdrożyć, aby sku-
tecznie zapobiegać szerzącej się w sieci nienawi-
ści. Zastanawiano się także nad cienką granicą 
pomiędzy hejtem a dopuszczalną krytyką.

Co ważne, z punktu widzenia odpowiedzialno-
ści, jaką ponoszą twórcy internetowi, biorąc pod 
uwagę ich zasięgi oraz oddziaływanie na swoje 
społeczności – oni także powinni aktywnie dzia-
łać, aby uświadamiać swoich odbiorców, jak ne-
gatywne skutki ma szerzenie nienawistnych tre-
ści w Internecie.

Biorąc pod uwagę, jak bardzo uświadamianie 
tego zjawiska jest istotne, ale także jak konieczne 
jest prawne usankcjonowanie pewnych kwestii 
na drodze legislacyjnej, warto obserwować dal-
sze kroki organizatorów See Bloggers.

Dla mnie to był bardzo aktywny czas, z mnó-
stwem fantastycznych spotkań i mega ciekawych 
dyskusji. Rozpiera mnie także duma, że wszyscy, 
którzy przyjechali do Łodzi – zostawili w sieci 
mega pozytywne komentarze na temat miasta, 
bardzo rekomendowali przyjazd tu i chwalili kli-
mat. To bezcenna kampania z aktywnym lokowa-
niem produktu, jakim jest nasze kolorowe, otwar-
te Miasto. Wielki lajk i ukłony dla organizatorów 
oraz całego znakomitego teamu See Bloggers! l

Monika A. Kern

See Bloggers w Łodzi

Monika A. Kern – CEO AHAVA PR

Z wykształcenia prawnik , PR-owiec z pasji i wyboru. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach samorządowych 
oraz sektorze prywatnym. Specjalizuje się w PR politycznym , kreowaniu wizerunku osób publicznych , zarządzaniu 

marką osobistą i komunikacji kryzysowej. Skutecznie konsultowała kampanie samorządowe i parlamentarne. Dobrze 
czuje się zarówno w contencie lifestylowym , jak i biznesowym. Prywatnie – członek zarządu fundacji Monumentum 

Iudaicum Lodzense , której celem statusowym jest ochrona dziedzictwa kulturowego Żydów łódzkich.
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Kasia Malinowska

Jak znaleźć rytm w świecie?

Kasia Malinowska – certyfikowany coach, trener

Specjalistka w zakresie budowania pewności siebie. Twórczyni projektu Kobiety! Czas na 
kawę. Prowadzi warsztaty i szkolenia w języku polskim oraz angielskim.
facebook.com/malinowskacoaching; k.malinowska@inspiration.edu.pl
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W świecie, który nawołuje to tego, by robić więcej, 
pracować szybciej, zdobywać kolejne szczyty i ko-
lekcjonować sukcesy. W świecie, który nie wyba-
cza porażek, słabszych dni ani chwil zwątpienia. 
Mamy zawsze wiedzieć, być pełni energii, trzymać 
tempo inaczej zostajemy w tyle, wypadamy blado, 
odstajemy od ogólnie przyjętej normy. Jednym sło-
wem przegrywamy. Czyżby? Czy o to naprawdę 
w życiu chodzi? O to, żeby biec do utraty tchu, gu-
biąc po drodze wszystko, co ważne?

Ryszard Kapuściński mówił: „Kiedy się spie-
szysz, nic nie widzisz, nic nie przeżywasz, nicze-
go nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo 
wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia 
twoją wrażliwość, wyjaławia cię i odczłowiecza”.

Każdy z nas mas swoją drogę do przejścia i swój 
własny, niepowtarzalny rytm. Ty też go masz. Je-
śli będziesz biec zbyt szybko, tylko dlatego, że tak 
właśnie biegną inni, zmęczysz się. Jeśli z kolei 
zwolnisz tempo, dostosowując się do chwilowo 
panującego trendu, znudzisz się tym szybciej, niż 
myślisz. Ani jedno, ani drugie nie jest tym, czego 
ci potrzeba. Dlaczego? Bo nie jest twoje. Jak zatem 
odnaleźć się w pędzącym świecie?

Mniej rozglądaj się na boki, a bardziej skupiaj na 
sobie. Porównywanie z innymi zakłóca twój we-
wnętrzny rytm. Oddalasz się od siebie, a to nigdy 
nie kończy się dobrze.

Bądź czujny na to, co dzieje się wokół. Reaguj, 
jeśli sytuacja tego wymaga. Walcz o to, co dla 
ciebie ważne, resztę zostaw, odłóż, nie zajmuj się 
nią. Szkoda twojego czasu i cennej energii. Wy-
ostrz swoje zmysły. Przyglądaj się swoim reak-
cjom. To właśnie po nich poznasz, kiedy działasz 
w swoim rytmie, a kiedy zmuszasz się do czegoś 
wbrew swojej naturze.

Dbaj o odpoczynek i regenerację. Nie pomijaj 
ich, nie zaniedbuj. W zmęczonym umyślenie nie 
zamieszka radość ani spokój.

Bądź dla siebie wyrozumiały. Nieustanne na-
rzucanie sobie absurdalnie wysokich wymagań 
prowadzi do permanentnego niezadowolenia 
z siebie, z tego, co robimy oraz jak żyjemy. Nie 
tędy droga. Doceniaj, nie oceniaj. Nie wymagaj od 
siebie więcej, niż możesz dać. Jak mawiają Angli-
cy, bądź ‘good enough’. Tyle wystarczy, by dobrze 
żyć. Żyć autentycznie, w zgodzie ze sobą i swoim 
własnym rytmem. l
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Restauracje, kawiarnie, bary, puby
Affogato, Piotrkowska 144, Anatewka, 
6 Sierpnia 2, Anatewka, Drewnowska 58, 
Ashanti, Sienkiewicza 82/84, Bawełna, 
Ogrodowa 19A, Browar Księży Młyn, 
Tymienieckiego 22/24, Bułgarska, 
Piotrkowska 69, Cafe Loft, Tymienieckiego 25c, 
Cafe Przy Ulicy, Łagiewnicka 120, Cafe Przy 
Ulicy, Kostki Napierskiego 1, Cafe Przy Ulicy, 
Rzgowska 219, Cafe Przy Ulicy, Wici 34, Cesky 
Film, Tymienieckiego 25, Chill, Piotrkowska 217, 
Ciągoty i Tęsknoty, Wojska Polskiego 144A, 
Club 77, Piotrkowska 77, Coffee Runner, 
Kilińskiego 74, Coś dobrego, Drewnowska 58, 
Cud Miód Fabryczna, Traugutta 2, 
Czekolada, Moniuszki 11, Cztery Ściany, 
Piotrkowska 89, Drukarnia, Piotrkowska 138/140, 
Faktura, Tymienieckiego 3, Farina Bianco, 
Piłsudskiego 14, Filharmonia Smaku, 
Pabianicka 132, Galicja, Ogrodowa 19A, 
Grand Coffee, Piotrkowska 72, Hana 
Shushi, Piłsudskiego 15/23, Hello!, 
Sienkiewicza 100, Heksagon, Pomorska 144, 
Hort-Cafe, Piotrkowska 106/110, Hot Air Cafe, 
Piotrkowska 217, Hot Spoon, Drewnowska 58, 
Jaga Cafe, Pomorska 145, King Kong, 
Piotrkowska 217, Klub Wino, Piotrkowska 217, 
Korzenie, Piotrkowska 217, Kuroneko, 
Piotrkowska 217, Lavash, Piotrkowska 69, 
Litera Cafe, Nawrot 7, Lokal, Leona Schillera, 
Manufaktura Czekolady, Piotrkowska 217, 
Mare e Monti, Wigury 13, Meimei, 
Drewnowska 58, Montag, Piotrkowska 107, 
Montenegro, Wólczańska 51, Motywy, 
Traugutta 14, Mozaika Cafe, Władysława 
Króla 31, Na zdrowie!, Zdrowie 8, Niebieskie 
Migdały, Sienkiewicza 40, pl. Wolności 12, 
Piotrkowska 200, Niebostan, Piotrkowska 17, 
Nowa Łódź, Piłsudskiego 76, Owoce 
i Warzywa, Traugutta 9, Peperoncini, 
Rokicińska 228/230, Pho Shop, 
Tuwima 1, Piękna, Kilińskiego 74, Piwnica 
Łódzka, Sienkiewicza 67, Pizza Truck 
Garage, Piotrkowska 217, Poczekalnia, 
Więckowskiego 16, Polka, Ogrodowa 19A, 
Przędza, Piotrkowska 107, Quale, 
Narutowicza 48, Revelo, Wigury 4/6, Sendai 
Sushi, Piotrkowska 209, Soplicowo, Wigury 12A, 
Spaleni Słońcem, Piotrkowska 138/140, 
Spatif, Kościuszki 33/35, Stary Rynek 2, 
Stary Rynek 2, Susharnia, Pomorska 13, 
Szpulka, Ogrodowa 19A, Szyby Lustra, 
Piłsudskiego 14, Szwalnia smaków, 
Piotrkowska 217, Tango Argentino, Traugutta 14, 
Tubajka, pl. Zwycięstwa 3, U Kretschmera, 
Kopernika 64, U Milscha, Łąkowa 21, Varoska, 
Traugutta 4, Vinda, Zgierska 69, Wall Street, 
Piłsudskiego 10, Z innej beczki, Moniuszki 6, 
Zel, Więckowskiego 36, Zielony Chrzan, 
Żwirki 8, Złoty Imbir, Sienkiewicza 39.

Fitness, sport
Atmosfera, Wyszyńskiego 7A, Energy Fitness, 
Legionów 16, Energy Fitness, Maratońska 111, 
Energy Fitness, Piłsudskiego 135, Evergym, 
Sienkiewicza 100, Fit&Jump, Romanowska 55F, 
Fit Forma, Tatrzańska 124B, Fit Forma, 
Gorkiego 16, Fit Forma, Plonowa 1/3, Human 
Fitness Philosophy, Milionowa 25/27, I’m Fit, 
Piłsudskiego 10, Mrs Sporty, Kilińskiego 298, 
Movimento, Krzemieniecka 2, Saltos Park 
Trampolin, Wydawnicza 5 i Srebrzyńska 2/4, 
Sport Me, Wyszyńskiego 29, Squash Point 
Rytm, Kopcińskiego 69, Strefa Fit, Elsnera 8, 
Studio Tańca 4U, Skargi 12, Studio Relaks 
Fitness Forma SPA, Grunwaldzka 1B, Vera 
Sport, Siewna 15, 36 minut, Złotno 7.

Salony: urody, spa, fryzjerskie
Aesthetic, Piotrkowska 220/8, Basanti 
Spa, Piotrkowska 220, Brush Barber Shop, 
Piotrkowska 138/140, Coen Day Spa, 
Piotrkowska 89, DK Damian Kowalski, 
Piotrkowska 114, Esencja Piękności, 
Tymienieckiego 20, Exellence Place, 

Konstantynowska 30/32A, Good Day, 
Piłsudskiego 15/23 (Galeria Łódzka), Good 
Time Day Spa, Gdańska 96, Hair Studio, 
Zachodnia 79, Intima Art&Este, Tuwima 15, 
La Beaute Clinique, 1 Maja 87A, Naturioska 
Beauty Institute, Sienkiewicza 5, Prohair 
by Bednarska, Piotrkowska 223, Revital, 
Piotrkowska 69, Royal Hair, pl. Wolności 11/10, 
Sthetica, Wydawnicza 1/3 l.12, Studio 
Urody, Wigury 15, Terra Rossa, Unii 
Lubelskiej 4, Unique, 6 sierpnia 11/13, Velvet 
Clinic, Kopernika 38, Wojewoda Studio, 
Tymienieckiego 19, Yasumi, Sienkiewicza 82

Zdrowie
ARGO, Sterlinga 27/29, ArtDentis, 
Tymienieckiego 25, Bimed, Zachodnia 12A, 
Brzuska & Sieroszewska, Gdańska 96, 
Code, Tuwima 15 lok. U4, Creator, 
Kopernika 55, DiMedical, Legionów 40, 
Klinika Tazbir, Solankowa 6, Med Plus, 
Lutomierska 146, Medical Magnus, 
Kopernika 38, Medyceusz, Bazarowa 9 
i Studzińskiego 61, Multiclinic, Kilińskiego 185, 
Novamed, Nowa 16/18, Panaceum, 
Piotrkowska 114, Persart, Romanowska 55F, 
Remedium, Dąbrowskiego 15B, Salve 
Medica, Szparagowa 10, Totumedica, 
Żeligowskiego 43 lok. 4/5

Hotele
Agat, Strykowska 94, Ambasador, Kosynierów 
Gdyńskich 8, Ambasador Centrum, 
Piłsudskiego 29, Ambasador Premium, 
Kilińskiego 145, Andel’s, Ogrodowa 17, B&B, 
Kościuszki 16, Borowiecki, Kasprzaka 7/9, 
Boss, Tatrzańska 11, Boutique, Piłsudskiego 10, 
Campanile, Piłsudskiego 27, Double Tree by 
Hilton, Łąkowa 29, Focus Hotel, Łąkowa 23, 
Grand, Piotrkowska 72, Holiday Inn, 
Piotrkowska 229/231, Ibis, Piłsudskiego 11, 
Iness, Wróblewskiego 19/23, Loft Aparts, 
Tymienieckiego 25C, Mazowiecki, 28 Pułku 
Strzelców Kaniowskich 53/57, Novotel, 
Piłsudskiego 11A, Qubus, Mickiewicza 7, 
Savoy, Traugutta 6, Tobaco, Kopernika 64, 
Vigo, Limanowskiego 126, Yuca, Złotno 83

Salony samochodowe
Audi Centrum, Bartoszewskiego 13, Audi 
Krotoski Cichy, Niciarniana 51/53, Auto 
Centrum Kosicki, Aleksandrowska 125A, 
Bilex, Milionowa 2K, BMW Tłokiński, 
Aleksandrowska 131C, British Automotive Łódź, 
Aleja Włókniarzy 214, BSP, Pabianicka 94/96, 
Citroen Syguła, Limanowskiego 156, 
Citroen Kubiak, Rzgowska 140, Ford 
Auto Centrum, Włókniarzy 144, Ford 
Store, Brzezińska 26, Harley Davidson, 
Dąbrowskiego 207/225, Honda, 
Obywatelska 191, Honda Park, Brzezińska 35, 
Jaszpol, Przybyszewskiego 176/178 i Brukowa 2, 
Lexus, Pomorska 106A, Marvel, Śmigłego 
Rydza 1, Matsuoka Motor, 3 Maja 1/3, 
Mercedes Zasada, Aleksandrowska 11, 
Nissan Auto, Brzezińska 28, Peugeot, 
Strykowska 133, Porsche Centrum Łódź, 
Bartoszewskiego 15, Premium Arena 
BMW, Rokicińska 190, Seat Bednarek, 
Szczecińska 38A, Seat Zabłocki, Inflancka 1/3, 
Skoda Bednarek, Szczecińska 38A, Toyota, 
Brzezińska 24A, Trax, Żeligowskiego 140, 
Volskwagen Bednarek, Szczecińska 38A, 
Volkswagen Bursiak, Pabianicka 119/131, 
Zimny Auto, Rzgowska 142/146

Centra biznesu
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3, 
Bionanopark, Dubois 114/116, CoSpot, 
Zachodnia 70, Faktoria, Dowborczyków 25, 
Forum 76, Piłsudskiego 76, ŁARR, Narutowicza 
34, ŁSSE, Tymienieckiego 22G, OFF 
Piotrkowska SpilloMedia, Roosevelta 8  
SkyHub, Piłsudskiego 148/150.

Szkoły językowe
British Centre, Kościuszki 93, Centrum 
Języków Obcych, Piotrkowska 138/140, 

Jurczyńskiego 30a, City College 
International, Dąbrowskiego 17/21, Dialog, 
Nawrockiego 12, ELC (Studium Języka 
Angielskiego UŁ), Lindleya 8, English Academy, 
Zielona 32, Eurodialog, Traugutta 18, 
Foster, Piotrkowska 309 lok. 22/23, Live, 
Morgowa 4, Modern Languages Center, 
Kościuszki 59/61, Wow, Żeromskiego 46/2

Pozostałe
Jupi Park, Piłsudskiego 5, KołoWrotki, 
Piotrkowska 217, Palmiarnia, 
Piłsudskiego 61, Porąbane Meble 
Kreatoora, Przędzalniana 63/6, 
ReAktywacja, pl. Wolności 12, Urban 
Dance Zone, Zachodnia 85

REGION
Aleksandrów Łódzki
Aleksandria, Wojska Polskiego 103, Czarny 
Staw, Nowy Adamów 3, Jan Sander, 
Wycieczkowa 2/10, Kamienica nr 6, 
Pl.Kościuszki 6, Kolorowe Gary, Pańska 4 
(Rąbień), Michelle, Senatorska 2, 11 Listopada 5A

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

Konstantynów
W Międzyczasie, pl. Kościuszki, Konstancja, 
Niesięcin 28, Fit For You, Łabentowicza 16, 
U Ciebie czy u mnie, Łaska 7

Kleszczów
Solpark, Sportowa 8

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

Pabianice
Boniecki Cafe, Traugutta 13, Coffee 
House. Palarnia kawy, Nawrockiego 13A, 
Dialog, Nawrockiego 12, English Academy, 
Zielona 32, Fabryka Wełny Hotel&Spa, 
Grobelna 4, Hollywood Smile, Warszawska 8, 
Tkalnia Spa&Wallness, Zamkowa 2

Piorunów
Pałac Piorunów Hotel&Spa, Piorunów 25

Rzgów
AMX, Łódzka 69a, Centrum Języków 
Obcych, Tuszyn Las ul. 3 Maja 50, 
Furore Ptak Outlet, Żeromskiego 8,

Sieradz
Cukier, Rynek 17, Estetika, Jana Pawła II 52, 
Euforia Day SPA, Złotej Jesieni 26, Liliowe 
Zacisze, 1 Maja 118, Na Półboru, Stawiszcze 39a, 
Open Hair Cafe, Rynek 22, Stodoła, Rynek 10, 
Studio Relaks, Grunwaldzka 1B, Wielowska 
Clinic&Spa, Jana Pawła II 84, Winiarnia, 
Oksińskiego 4, Zielone Pesto, Rynek 5

Spała
Mościcki Hotel, Nadpiliczna 2

Stryków
Kasor Resort&Spa, Cesarska 2

Sulejów
Podklasztorze Hotel, Jagiełły 1

Uniejów
Herbowa, Zamkowa 2, Kasztel Hotel, 
Zamkowa 6, Lawendowe Termy Hotel, 
Jakuba Świnki, Termalna, Zamkowa 1, 
Uniejów Hotel, Bł. Bogumiła 32

Zduńska Wola
FollyMood ATELIER, Kościelna 41, Hades, 
Złotnickiego 21, Jurydyka, Złotnickiego 18, 
Pracownia Fryzjerska Paulina Barczynska, 
Piwniczna 17, La Perle, ul. Kilińskiego 1C 
Szustak Holistic and Beauty, Łaska 91,

Zgierz
Stacja Nowa Gdynia, Sosnowa 1, Starówka 
Cafe, Plac Jana Pawła II 19, Szalone nożyczki, 
Aleksandrowska 29, ZZSP, Plac Kilińskiego 8




