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Wszystko zostało przemyślane i napisane. Gdzieniegdzie wystar-
czyło wprowadzić przecinki, poprawić literówki i wycyzelować 
stylistycznie zdania i edytorial byłby gotowy. Aż tu jak grom 
z jasnego nieba, albo bardziej ze Sztokholmu, spadła nowina 
o przyznaniu polskiej pisarce Oldze Tokarczuk literackiej Nagro-
dy Nobla. W uzasadnieniu napisano, że „Tokarczuk nie traktuje 
rzeczywistości jako czegoś raz na zawsze ustalonego. Konstruuje 
swoje powieści na linii napięcia pomiędzy naturalnymi opozy-
cjami – naturą i kulturą, rozumem i szaleństwem, męskością i ko-
biecością, wspólnotą i alienacją”. 

W tym naszym kociokwiku politycznym, gdzie słów się nie sza-
nuje, ludzie ludźmi gardzą, a wszystkich dzieli się na naszych i ob-
cych warto czasem, choć przez chwilę, poczuć się dumnym. Powód 
właśnie się pojawił – 23 lata po Wisławie Szymborskiej kolejna Po-
lka trafiła do panteonu największych! A my… poklaskaliśmy przez 
chwilę, ci głośniej, tamci z dystansem i znów rzuciliśmy się sobie 
do gardeł, zapominając o tym, że w życiu nie ma nic danego raz na 
zawsze, raz na zawsze ustalonego. Nie chcąc pamiętać o tym, że 
ono, życie jest przekorne – to, co dziś da, jutro potrafi zabrać. 

„...Żyjemy w świecie, który sobie wymyślamy. Ustalamy sobie, co 
jest dobre, a co nie, rysujemy mapy znaczeń... A potem całe życie 
zmagamy się z tym, cośmy sobie wykoncypowali.” – pisze laureat-
ka Nagrody Nobla i dodaje: „Problem polega na tym, że każdy ma 
swoją wersję, i dlatego tak trudno się jest ludziom porozumieć.”*  

Pokłóciliśmy się my Polacy w ostatnim czasie, jak jakieś wrogie 
plemiona. Potrafimy sobie tylko wypominać przeszłości, a przy-
szłość widzimy każdy po swojemu. Trudno dziś znaleźć miejsce 
gdzie nie ma złości, złych słów i złych czynów. Dlatego zapraszamy 
do lektury kolejnego wydania naszego magazynu. Tu nigdy złych 
emocji nie będzie.

Oldze Tokarczuk gratulujemy i zabieramy się za czytanie ksią-
żek noblistki!

*Cytat pochodzi z książki Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości 
umarłych”

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna

Nic nie jest raz na zawsze ustalone!

5525_BMW_KOLA_ZIMOWE_LIFE_IN_LODZKIE_205x275_PREMIUM_ARENA.indd   1 11/10/2019   14:11



6 7

ANNA KUPISZ-GORZEŃ I KRZYSZTOF JURCZAK 
Znaleźć swoje miejsce w mediach społecznościowych 46

MAGDALENA BOJARYN I MARTA KACPRZYK 
Prawnik w biznesie. Na kłopoty czy na co dzień? 24

MARTA I MATEUSZ KOCHANOWSCY
Neo Dentica - nowocześnie, holistycznie, z pasją50

MONIKA NIŻNIK
Kura z pazurem oswaja strach62

ŁUKASZ BIAŁKOWSKI I MICHAŁ SZANTAR
Z długów naprawdę można wyjść 28

MICHALINA GRZESIAK I CEZARY STACEWICZ
Zarazić innych dobrem54

MARTA ZGŁOBICKA 
Stara Drukarnia, nowa ikona Łodzi! 40

ANNA GRABAREK
Nowocześnie, smacznie, sentymentalnie64

KAROLINA KRAWCZYŃSKA
W aktorstwie wywracam 

się na lewą stronę
12

BAKES&CAKES
Najsłodsze miejsce w Łodzi57

PAWEŁ ANUSZCZYK 
Doradca podatkowy jest 

partnerem przedsiębiorcy
44

JERZY J. BUCZYŃSKI
Zapomnij o tremie, wejdź na scenę 43 MARTA TAZBIR

Najnowsze trendy w laseroterapii72

ZOFIA NAWROCKA
W okulistyce możliwości zmieniają 
się co kilka miesięcy

76

ANNA OLEJNICZAK-ŁASECKA 
Dobry kosmetolog nie pudruje problemu68

MACIEJ I MICHAŁ MIŚ
Czas umieścić Dubaj w TOP10 18

TERESA CIEŚLAK 
Najważniejszy jest zawsze 

uśmiech na twarzy chorego
32

PRZEMYSŁAW WIELOCH 
Menu jak wszystkie pory roku59

POLECAMY 
Łódź Young Fashion 10 WITOLD BURACZYŃSKI I ARKADIUSZ ŁUCZAK 

Jak poukładać biznes od nowa48

MAŁGORZATA I SŁAWOMIR WITKOWSCY
30 lat firmy Witko 36

KRZYSZTOF ZIĘBA 
Cel kieruje naszymi działaniami60

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

Agnieszka Jędrzejczak

Krzysztof Karbowiak

Monika Kern

Magda Maciejczyk

Kamil Maćkowiak

Katarzyna Malinowska

Małgorzata Wojdal

Foto

Paweł Keler

Filip Szkopiński

Izabela Urbaniak

Biznes w kadrze

Grafika i skład
KosMedia Jarosław Kosmatka

Patronaty
509 499 400
patronaty@lifein.pl

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

32

40

62

72

Trzy sale konferencyjne, 76 miejsc noclegowych, restauracja, 
własny parking – hotel San Remo w Zgierzu koło Łodzi ma 
wszystko, czego potrzeba, aby zorganizować konferencję, 
imprezę firmową lub wesele.

Ze względu na lokalizację hotel San Remo w Zgie-
rzu jest doskonałym miejscem dla tych, którzy chcą 
uniknąć wielkomiejskiego zgiełku i mieć wszędzie 
blisko. Piętnaście minut do centrum handlowo-roz-
rywkowego Manufaktura, nieco dłużej zajmuje do-
jazd do OFF Piotrkowska i niecałe dziesięć minut jest 
do zjazdu na autostradę.

Osoby poszukujące spokojnego miejsca na spotka-
nie szkoleniowe lub imprezę firmową, w eleganckich 
wnętrzach hotelu znajdą przyjazny klimat. Dużo po-
zytywnej energii wnosi załoga hotelu, która dosko-
nale potrafi zadbać o zadowolenie gości.

– Do każdego gościa podchodzimy indywidualnie 
– zapewnia Marta Duracz, współwłaścicielka hotelu. 
–  Firmom organizującym szkolenia dla pracowni-
ków z różnych rejonów Polski proponujemy dodat-
kowe rabaty na usługi hotelowe i gastronomiczne. 
Z chęcią dzielimy się naszym doświadczeniem, pla-
nujemy pobyt gości, a jeżeli potrzeba koordynujemy 
przebieg wydarzeń.

Hotel ma do zaoferowania multimedialną salę kon-
ferencyjną doskonale nadającą się do zebrań zarządu, 
szkoleń, pokazów, spotkań biznesowych oraz bankie-
tów firmowych. Do dyspozycji są również dwie kame-
ralne sale, które idealnie nadają się na organizacje 
konferencji dla mniejszych grup.

Sale są klimatyzowane, posiadają niezależne to-
alety oraz szatnie. Oddzielone są również od części 
hotelowej i pomieszczeń ogólnodostępnych. Dzięki 
temu hotel gwarantuje prywatność i sale na wy-
łączność.

Wystrój hotelu jest utrzymany w jednorodnej kolo-
rystycznie i klasycznej formie z drewnianymi wykoń-
czeniami. Gościom oferowane są bardzo ładne, przy-
tulne pokoje i eleganckie apartamenty.

– Posiadamy 76 miejsc noclegowych, restaurację 
oraz salę weselną mogącą pomieścić do 100 osób 
– mówi Marta Duracz. – Zapewniamy znakomi-
tą kuchnię i niepowtarzalną, rodzinną atmosferę 
w przytulnych wnętrzach. To miejsce idealnie na-
daje się na lunche, uroczyste kolacje, wesela, komu-
nie, chrzciny oraz spotkania biznesowe. Dodatko-
wo dla gości korzystających z restauracji oferujemy 
atrakcyjne rabaty na usługi hotelowe. 

W ofercie hotelu można znaleźć cztery rodzaje po-
koi: economy, standard, deluxe i apartament.

Hotel San Remo zaprasza 
na konferencje, szkolenia 

i spotkania firmowe!

ul. Chemików 6, Zgierz
tel. 601 835 705, 42 714 04 77
biuro@sanremo.com.pl
sanremo.com.pl
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V urodziny IMPRO Atak!

Grupa IMPRO Atak! z okazji swoich piątych urodzin 
zaprasza na prawdziwą improwizacyjną ucztę, 
która odbędzie się 3 listopada w Teatrze Nowym. 
W programie Wielki Mecz Impro złożony z krót-
kich form teatralnych. Podczas tego wyjątkowego 
wieczoru aktorom grupy IMPRO Atak! na scenie 
towarzyszyć będą najlepsi improwizatorzy z całej 
Polski. Pojawią się goście z Wrocławia, Krakowa, 
Bydgoszczy, Trójmiasta i oczywiście Łodzi. Gospo-
darzem wieczoru będzie Alan Pakosz związany 
z grupą AD HOC i kabaretem PUK, a wysokiej 
klasy doznania muzyczne zagwarantuje „Walking 
jazz band”. Bilety dostępne w kasach Teatru No-
wego w Łodzi oraz na stronie internetowej teatru.

Wykapany zięć
Pierwsze spotkanie rodziców z narzeczonym córki to 
moment, któremu zawsze towarzyszą duże emocje. 
Są one jednak jeszcze większe, jeśli celebrację tego 
ważnego wieczoru zakłóci splot nieoczekiwanych 
zdarzeń, zawodowe problemy oraz wizyta niepo-
żądanych gości. Jak zakończy się ten wieczór? Cze-
go o sobie nawzajem dowiedzą się bohaterowie? 

I jak w obliczu zaskakujących wydarzeń odnajdzie się przyszły zięć?
„Wykapany zięć” Krzysztofa Kędziory to współczesna polska komedia, 
mówiąca o tym, że miłość jest w życiu najważniejsza. Nawet jeśli na co 
dzień się nad tym nie zastanawiamy lub nie zdajemy sobie z tego sprawy, to 
każdy z nas jej potrzebuje. Niezależnie, ile mamy lat i jakie doświadczenia. Na 
spektakl zapraszamy do Teatru Powszechnego w październiku i listopadzie.

Boatshow

Ponad sto jachtów żaglo-
wych i motorowych będzie 
można podziwiać w Łodzi 
podczas Boatshow Poland. 
21. edycja Targów Żeglar-
stwa i Sportów Wodnych 
odbędzie się w dniach od 15 
do 17 listopada. Zobaczymy 
pełnomorskie jachty żaglowe, 
luksusowe motorówki, łodzie 
turystyczne oraz houseboaty. 
Wśród wystawców z kraju 
i z zagranicy są m.in. produ-
cenci osprzętu i elektroniki 
jachtowej oraz firmy oferujące 
czartery i szkolenia. Wśród 
gości specjalnych targów są 
znani żeglarze, konstruktorzy 
jachtów oraz właściciele 
marin. Codziennie pod-
czas Boatshow, w tawernie 
targowej koncertują zespoły 
szantowe, organizowane są 
także prezentacje poświę-
cone ciekawym akwenom 
oraz warsztaty z nawigacji, 
meteorologii i bezpieczeństwa.

Łódź Stand-up Festival
Największe gwiazdy polskiego 
stand-upu spotkają się w Atlas 
Arenie. Rafał Pacześ, Kacper Ruciń-
ski, Łukasz Lotek Lodkowski, Michał 
Leja, Janusz Pietruszka, Adam Van 
Bendler zapraszają na imprezę, jakiej 
jeszcze nie było. Wielki Roast Łodzi 
to spora dawka humoru okraszone-
go mocnym sarkazmem. Uczestni-
cy tego typu show muszą mieć do 
siebie sporo dystansu, ponieważ główną ideą roastów jest wza-
jemne wyciąganie i wyśmiewanie wszelkich słabości przeciwnika. 
Pierwszy raz w historii tego typu wydarzenia przeciwnikiem będzie 
miasto. Czy Łódź to wytrzyma? Przekonamy się już 3 listopada.

Wigilia 
w październiku
„Wigilia” w październiku 
tylko w Łodzi i tylko na 
deskach Akademickie-
go Ośrodka Inicjatyw 
Artystycznych przy Za-
chodniej 54/56 w Łodzi. 
To najwyższej próby 
literackiej thriller psycho-
logiczny w niezwykle 
aktualnym temacie. 
Jego autor – Daniel 
Kehlmann – pokazuje, że 
nasza rzeczywistość, to 
nieustanna inwigilacja, 
a nadzór państwa myli 
obronę swobód i wolno-
ści obywatelskich z dzia-
łalnością terrorystyczną. 
Walka bezwzględnego 
urzędnika policji z inte-
lektualistką przeradza się 
w walkę dwóch silnych 
osobowości. A wcielą się 
w nie: Kamil Maćkowiak 
i Milena Lisiecka. Premiera 
sztuki 19 i 20 października.

Kwintet Alameda w Fabryce Sztuki

Kwintet Alameda 5 wystąpi 14 listopada w Fabryce Sztuki przy Tymienieckiego 3 w ra-
mach projektu #przepraszamy, że w czwartek. Grupę tworzy pięciu doświadczonych 
instrumentalistów, urodzonych w latach 60., 70. i 80. Rytmiczne fundamenty zespołu 
to perkusista Jacek Buhl i perkusjonista Rafał Iwański. Trzon grupy stanowią gitarzyści 
Piotr Michalski oraz Kuba Ziołek. Skład uzupełnia obsługujący instrumenty elektronicz-
ne oraz syntezatory Łukasz Jędrzejczak. Artyści na scenie są od 2014 roku. Ich drugi al-
bum, z marca 2019 roku, trafił na 11. miejsce listy najlepszych albumów z całego świa-
ta, według prestiżowego magazynu The Quietus. Początek o godz. 20. Wstęp wolny.

Słońce nie rusza 
się. Rozdział 35
Jedna z najwybitniejszych arty-
stek amerykańskich, a do tego 
mocno zakorzeniona w Ło-
dzi – R.H. Quaytman – pokaże 
w Muzeum Sztuki kolejny rozdział 
swojej „książki”. Artystka jest 
w szczególny sposób zaintere-
sowana badaniem obrazu, więc 
jej dzieła nie tylko zachwycają 
wizualnie, ale i pobudzają zmysły. 
Od 2001 roku swoją twórczość 
dzieli na rozdziały, czerpiąc z hi-
storii Łodzi, twórczości Katarzyny 
Kobro czy Władysława Strzemiń-
skiego. Na „Rozdział 35” złożą się 
prace z 10 już zamkniętych przez 
artystkę rozdziałów, połączone 
z 32 nowymi obrazami stworzo-
nymi specjalnie na tę wystawę. 
Można ją oglądać od 8 listopada 
do 23 lutego 2020 roku w ms1 
przy ul. Więckowskiego 36.

W listopadzie już po raz czwarty będziemy rozgrzewać się nad miskami pysz-
nego ramenu, który obok sushi jest jednym z najpopularniejszych dań kuchni 
japońskiej. Orientalny przysmak coraz częściej spotykany jest także na polskim 

rynku gastronomicznym. Łodzianie pokochali to danie, 
a łódzkie restauracje nie raz pokazały, że wiedzą, 
jak zrobić je dobrze. Dlatego w listopadzie znów 

przygotują swoje popisowe rameny, a ich miłośnicy 
będą mieli aż dziesięć dni (15-24 listopada), by spró-
bować wszystkich. Jemy w Łodzi i Łódzkie Centrum 
Wydarzeń zapraszają na Ramen Festival 2019. Na 

koniec tradycyjnie wybrana zostanie najlepsza re-
stauracja, która wydała najwięcej porcji ramenu.

Edyta Górniak Akustycznie
Łódź trafiła na wyjątkową akustyczną trasę kon-
certową Edyty Górniak. Wielbiciele jej twórczości 
będą mogli usłyszeć jej największe przeboje oraz 
utwory z płyt, które wcześniej nie były wykony-
wane publicznie. Prosto z koncertów w Krako-
wie, Katowicach i Poznaniu, Edyta 16 listopada 
przyjedzie do Teatru Muzycznego w Łodzi, by 
tam spotkać się z fanami. Edyta Górniak to nie 
tylko wokalistka i autorka tekstów, ale również 
kompozytorka, producentka, a przede wszystkim 
diva polskiej sceny muzycznej pop. Śpiewa od 
dziecka. A udział w programie „Śpiewać każdy 
może” oraz debiut na Festiwalu Polskiej Piosen-
ki w Opolu otworzyły jej drzwi do kariery.

Ile browarów na świecie, tyle 
smaków tego trunku. A browary rzemieśl-

nicze smakują jak żadne inne i to one zmieniły 
polski rynek piwa. Dla każdego smakosza tego 
trunku po raz kolejny przygotowano specjalne 
wydarzenie. Street Beer Festival to premie-
ry, degustacje, pokazy warzenia, konkursy 
z nagrodami i rozmowy z piwowarami. Do 
tego muzyka na żywo. Podczas festiwalu 
będzie można nie tylko zasmakować w róż-
nych chmielowych napojach, ale i wypełnić 
swój domowy barek smakami, o jakich nie 
mieliśmy pojęcia. A to wszystko w piątek 
i sobotę, 29-30 listopada w hali Odlewni przy 
Piotrkowskiej 217. Wstęp jest bezpłatny.

Street Beer Festival

Ramen Festival
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Pięć dni pokazów mody, konkursów, warsztatów i imprez 
towarzyszących. Do tego 27 finalistów dwóch konkursów 
modowych, kilkudziesięciu jurorów, dwie wartościowe 
i zaszczytne nagrody oraz setki widzów. Trzecia edycja Łódź 
Young Fashion startuje już od 22 października. 

Łódź Young Fashion to wydarzenie promujące mło-
dych, obiecujących projektantów mody z całego świa-
ta. Od trzech lat organizowane przez miasto Łódź 
i Akademię Sztuk Pięknych im. Władysława Strze-
mińskiego w Łodzi, przyciąga coraz więcej widzów 
i młodych twórców z branży modowej. Tegoroczna, 
trzecia już edycja wydarzenia zaplanowana została 
na 22–26 października 2019 r. 

Organizatorzy przygotowali bogaty program wy-
darzeń towarzyszących, wśród których znajdzie się 
prawdziwa gratka dla wielbicieli kina. Otóż w trak-
cie Łódź Young Fashion, w „Cinema Paradiso”, kame-
ralnym kinie łódzkiego hotelu PURO, wyświetlane 
będą filmy poświęcone modzie. 

Jak co roku festiwalowi będą towarzyszyć także 
darmowe warsztaty z pogranicza mody i sztuki. No-
wym elementem Łódź Young Fashion będzie organi-
zowany we współpracy z Instytutem Adama Mickie-
wicza panel poświęcony „odpowiedzialnej modzie”. 

Tradycyjnie nie zabraknie także towarzyszących 
wydarzeniu wystaw. Tematem przewodnim tegorocz-
nej edycji festiwalu jest tkanina. 

ŁÓDŹ YOUNG FASHION 2019

Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym oraz promocja polskiej i za-
granicznej muzyki alternatywnej, klasycznej i awangar-
dowej – taki cel postawili przed sobą organizatorzy 
pierwszej edycji Festiwalu Dwa Piętra.

Przez trzy dni od 15 do 17 listopada w klubie „Przecho-
walnia” oraz w pracowniach mieszczących się na dru-
gim piętrze kamienicy Karola Kretschmera w Łodzi 
odbywać się będzie Festiwal Dwa Piętra. To nowa ini-
cjatywa trójki łodzian, którzy postawili przed sobą trzy 
cele: pomóc w aktywizacji artystycznej łódzkiej mło-
dzieży z domów dziecka, pogotowi opiekuńczych, ośrod-
ków młodzieżowych i świetlic, usłyszeć na żywo naj-
ciekawszych młodych artystów polskiej i zagranicznej 
sceny awangardowej, klasycznej i alternatywnej oraz 
aktywnie współtworzyć międzypokoleniową społecz-
ność kulturalną w Łodzi. Festiwal organizowany jest 
we współpracy z Fundacją „Działania”. Organizatorzy 
festiwalu zapowiadają, że poprzez warsztaty muzyczne, 
plastyczne, i literackie chcą przybliżyć ich uczestnikom 
różne narzędzia artystycznej ekspresji, stymulując ich 

kreatywność i otwartość na eksperyment. Podczas wie-
czornych koncertów, łódzkiej publiczności zaprezentują 
się polscy i zagraniczni muzycy. Planowane są występy 
m.in. Bartosza Skibińskiego, Michała Bąka, Tyge Jesse-
na i Franciszka Pospieszalskiego. 

Festiwal organizowany jest wyłącznie ze środków, 
które uda się zebrać od darczyńców. Jak zapewniają 
organizatorzy wsparcie jest niezbędne dla powodzenia 
wydarzenia. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Ło-
dzi, dlatego każda wpłacona złotówka ma znaczenie dla 
przedsięwzięcia. Zainteresowani mogą wpłacać pienią-
dze przez platformę zrzutka.pl. 

Festiwal Dwa Piętra. By dzieci były szczęśliwsze!

Akademia Przedsiębiorcy zaprasza 

Patronat LIFE IN. Łódzkie

Wspomóc chorych, a przy okazji miło spędzić wieczór. 
Zapraszamy na kolejną kolację charytatywną 
organizowaną przez Fundację „Serce dla Serc”. W tym 
roku w andrzejkowy wieczór wszyscy zainteresowani 
będą mogli się spotkać  w łódzkiej Hali Expo na IV Kolacji 
Charytatywnej Serce dla Serc. 

To już czwarta edycja kolacji organizowanej przez 
Fundację „Serce dla Serc”, która wśród swoich gości 
zbiera fundusze na  wsparcie rozwoju Centralnego 
Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Ło-
dzi, jego bazy diagnostycznej i  medycznej. Uczestni-
kiem IV Kolacji Charytatywnej „Serce dla Serc” może 
zostać każdy, kto przekaże darowiznę na rzecz Funda-
cji w wysokości 380 złotych. 

– Dzięki darowiznom uzyskiwanym od osób uczest-
niczących w naszych kolacjach, a także środkom uzy-
skanym z licytacji podarowanych obrazów i przedmio-
tów, możemy finansować naszą działalność statutową 
– mówi Teresa Cieślak, prezes Fundacji „Serce dla Serc.” 
– Pieniądze uzyskane z ubiegłorocznej kolacji pozwoli-
ły pomóc w remoncie Pracowni Rehabilitacji Uniwer-
syteckiego Centrum Pediatrii im.  M. Konopnickiej. 
Fundacja przekazała na ten cel 50 000 złotych.

Trzecia kolacja zgromadziła ponad 300 osób z łódz-
kiego świata kultury, nauki i biznesu. W tym roku or-
ganizatorzy planują wydarzenie na  ponad 400  osób, 
zainteresowanych wspieraniem Fundacji i  działal-
ności Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi. Oprócz doskonałej kuchni goście 
mogą liczyć na  dobrą zabawę. W  tegorocznej kolacji 
wystąpią znani i lubiani artyści – Paweł Stasiak, zespół 

Serce dla serc 

Czy każdy ekspert może być dobrym przedsiębiorcą? 
Czy wiesz, jak zachować płynność nawet, gdy klient nie 
płaci Ci w terminie? CSR, Cash Flow, KPI, cross-selling… 
wiesz jak przenieść sprawdzone mechanizmy korpo do 
swojego biznesu?

Korzyści wynikające z uczestnictwa:
zz minimalizowanie zagrożeń w codziennym prowa-

dzeniu biznesu
zz świadomość otoczenia rynkowego

zz doskonała umiejętność strategicznego planowania 
rozwoju firmy
Do kogo kierowana jest Akademia:

zz młodego biznesu, osób które prowadzą firmę kilka lat
zz osób, które chcą zmienić się z freelancera w przed-

siębiorcę
zz przedsiębiorców, którzy chcą optymalizować pro-

cesy zarządzania firmą i zasobami ludzkimi
www.AkademiaPrzedsiebiorcy.com.pl

Papa D, Borys Ławreniw oraz Big Band Fabryka Wełny. 
Kolacja rozpocznie się o godz. 19.00 w piątek 29 listopa-
da br. Darowiznę w wysokości 380 zł od osoby należy 
wpłacić na konto Fundacji Serce dla Serc, nr: 87 1020 3
352 0000 1102 0245 3249

– W tym roku zbieramy na wsparcie Kliniki Rehabi-
litacji znajdującej się w Centralnym Szpitalu Klinicz-
nym przy ul. Pomorska 251 – mówi Teresa Cieśąlak. 
– Klinika ta przyjmuje pacjentów i  świadczy usługi 
w  zakresie rehabilitacji po  ciężkich urazach, opera-
cjach i udarach, ale również pomaga w leczeniu osób 
ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona.

Ambasadorami tegorocznej Kolacji Charytatywnej 
zostali: Monika Kuszyńska, Magdalena Michalak, Iza-
bela Połońska, Aleksandra Urbańczyk, Robert Janow-
ski, Piotr Pustelnik i  Maciej Pol. Swoim patronatem 
wydarzenie objęli Hanna Zdanowska, prezydent Ło-
dzi oraz Zbigniew Rau, wojewoda łódzki. 
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LIFE IN. Łódzkie: Pamięta Pani swój pierwszy występ na 
scenie?
Karolina Krawczyńska: Coraz mniej, ale w głowie są jesz-
cze pojedyncze obrazy. Jako niespełna sześciolatka wystę-
powałam z innymi dziećmi w operetce „Student-żebrak” 
w Teatrze Wielkim w Łodzi. Wielka scena – mały człowiek, 
chłoniesz bodźce jak gąbka.

W kogo wciela się Pani w najnowszej premierzez Teatru 
Powszechnego?
W spektaklu „Wykapany zięć” gram Martę, 27-letnią dziew-
czynę, która usilnie próbuje dogonić ustatkowane już ko-
leżanki, dlatego po raz kolejny, pełna wiary i determina-
cji przedstawia rodzicom ich potencjalnego zięcia. Jednak 
tym razem sytuacja zdecydowanie bardziej się komplikuje, 
a uroczysta kolacja niespodziewanie powiększa się o ko-
lejnych gości. Poza zadaniami aktorskimi, pełnię również 
funkcję asystentki reżysera „Wykapanego zięcia”. Są to 
przede wszystkim obowiązki organizacyjne i koordynacja 
całej pracy, nie tylko w godzinach prób. Odpowiadam za 
tworzenie harmonogramu spotkań, kontakt z pionem tech-
nicznym teatru, za przekazywanie informacji między dzia-
łem promocji, a realizatorami oraz kontroluję efektywność 
przygotowań i zmierzanie do wspólnego sukcesu.

Każda rola jest inna, każda zapewne uczy czegoś 
nowego? Czy zostawiają w Pani jakiś ślad?
Przy budowaniu roli, nieodłącznym fundamentem jest 
moja osobowość i temperament, dlatego z każdym nowym 
wyzwaniem poznaję też siebie od innej strony. Każda po-
stać ma w mojej głowie oddzielną szufladę, którą muszę 
umieć sprawnie otworzyć przy tak różnorodnym reper-
tuarze. Ta szuflada to właśnie dla mnie taki zbiór śladów: 
tekstu, ruchu, głosu, reakcji, które wydeptałam w czasie 
prób. Niemniej, ważne jest dla mnie unikanie ciągłego 
odtwarzania sposobów na daną kwestię, chcę mieć swoje 
momenty, w których ciągle pozwalam sobie na odkrycie 
czegoś nowego, gdzie mogę dać postaci odrobinę świeżo-
ści, zdziwić się, że „tak też można”.

Która z dotychczasowych ról była dla Pani najważniejsza?
Chyba dotąd najważniejszy, bo najbardziej emocjonują-
cy, był dla mnie debiut na zawodowej scenie. Postać Mai 
w „Pomocy domowej” zagrałam już 139 razy i to wciąż nie 
koniec! Bardzo ważne miejsce zajmuje też rola zakonnicy/
wiedźmy w „Ferragosto”. Dostałam wówczas nowe wy-
zwania, musiałam pokonać w sobie pewne skrępowanie 
i lęk, być bardziej mroczna, wyrazista, ale jednocześnie 
wciąż autentyczna. Zawsze wiele od siebie wymagam sku-
piając się na pracy, dlatego kiedy po premierze reżyser 

Lubię i potrafię wprowadzać ludzi w dobry nastrój, rozśmieszać ich. 
Na ulicach rzadko się do siebie uśmiechamy, w domach mierzymy się 

z codziennymi problemami, z pracy wychodzimy sfrustrowani. W teatrze 
dzieląc się swoją kreatywnością i energią pozwalam ludziom przenieść się 

w świat, w którym życie jest zwykle dużo barwniejsze. Karolina Krawczyńska, 
aktorka Teatru Powszechnego w Łodzi, specjalnie dla LIFE IN. Łódzkie.

Adam Orzechowski powiedział mi, że z tej niepozornej 
roli zrobiła się kreacja, było mi bardzo miło.

Co w budowaniu historii czy postaci jest istotne? Są jakieś 
elementy, które sprawiają Pani jeszcze trudność?
Każda rola to nowe wyzwania, ale i kolejne lekcje do odro-
bienia. Muszę ustalić kim dokładnie jestem, co mogłam do-
tąd przeżyć, z jakimi okolicznościami się teraz mierzę i jaki 
mam cel w tym wszystkim. Liczy się też solidne techniczne 
przygotowanie roli, gotowość do odsłonięcia przed widzem 
czułego punktu mojego bohatera oraz współpraca z partne-
rem. Jednoczesne realizowanie tych zadań nie jest proste, 
czasem zaplączę się w intencjach, zbyt wiele chcę naraz, 
wtedy potrzebuję pomocy reżysera. Ideałem jest, gdy celu-
jemy do jednej bramki i szukamy indywidualnej dla dane-
go aktora, niezbędnej według mnie, prawdy w postaci.

Aktor może powiedzieć „ja tego nie zagram”?
„Warto rozmawiać!”, jak to mówi Nadia, uwielbiana przez 
naszych widzów bohaterka „Pomocy domowej”. Jeśli ak-
tor z czymś się nie zgadza, źle się czuje w narzuconym 
mu pomyśle, a ma na to logiczne argumenty, wtedy trze-
ba zabrać głos. Aktor powinien być szczęśliwy z bycia na 
scenie. Jako postać może czuć się fatalnie, ale jeśli jedno-
cześnie fatalnie podchodzi do swojego aktorskiego zada-
nia... partnerzy na scenie i widzowie to wyczują i spektakl 
traci na wartości. Bywa jednak, że aktor o dominujących 
cechach próbuje zbyt często podporządkować sobie resz-
tę zespołu, chce aby wszystko dopasowywało się przede 
wszystkim do jego wizji. W takim wypadku logicznym 
następstwem kolejnego „ja tego nie zagram” powinno być 
„znajdę sobie inny teatr”.

Czego by Pani nie zagrała?
Służącej niczemu nagości. Owszem, ciało aktora to jego 
narzędzie pracy, jesteśmy tego uczeni od początku stu-
diów. Niestety, na tym etapie edukacji reżyserzy często 

W aktorstwie wywracam się 
na lewą stronę

Aktorka Teatru Powszechnego w Łodzi. Urodzona w 1991 roku. Ab-
solwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. W Powszechnym za-
debiutowała w spektaklu „Pomoc domowa” w reżyserii Ja-
kuba Przebindowskiego. Od czterech sezonów związana jest 
z tą sceną, stworzyła dziewięć ról, weszła w cztery zastępstwa 
i występowała w premierach Teatru dla niewidomych i sła-
bowidzących. Zaraz po studiach zagrała w dwóch serialach: 
„M jak miłość” i „Na Wspólnej”.

Karolina Krawczyńska
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korzystają z naszej uległości lub zagubienia, a ich zabiegi 
pozbawiające nas naturalnego wstydu są zbyt gwałtowne 
i brutalne. Granice intymności zacierają się szybko, a nie 
zawsze służy to ważnej sprawie.

Dlaczego związała Pani swoje życie zawodowe właśnie 
z Teatrem Powszechnym?
Wybrało serce. Kończąc szkołę aktorską chciałam zostać 
w mieście, w którym trzymało mnie coś więcej niż rodzi-
na. Udało mi się wtedy spotkać z panią dyrektor Ewą Pi-
lawską, która dała mi wielką szansę zagrania w „Pomocy 
domowej”. Wkrótce moje życie prywatne kompletnie się 
odmieniło, za to praca w Teatrze Powszechnym zaczęła 
mieć owocną kontynuację. Wierzę, że wszystko dzieję się 
po coś! Po wspólnym sukcesie „Pomocy domowej” (a dobra 
komedia to naprawdę praca całego zespołu!) pani dyrek-
tor zaproponowała mnie do obsady „Tanga Łódź”. Z cza-
sem dochodziły kolejne angaże i nowe zadania. Zostałam 
w mieście, w którym mogłam być blisko rodziny i przy-
jaciół, zarabiając na życie tym co kocham. Grą w teatrze.

Jak patrzę na Pani artystyczne CV na teatralnej scenie, to 
ról na swoim koncie, mimo niewielu lat pracy, naprawdę 
sporo. Gratuluję. Lubi Pani ciężko pracować?
Dziękuję. Faktycznie, będąc w Teatrze Powszechnym 
cztery sezony, stworzyłam dziewięć ról, weszłam w czte-
ry zastępstwa i występowałam w premierach Teatru 
dla niewidomych i słabowidzących. W tym zawodzie 
potrzeba pokory, nasze pięć minut może minąć szybciej 
niż nam się wydaje. Jestem oddana temu co robię i gdzie 
pracuję. Jeśli zaraz po szkole, swoją uczciwą pracą stop-
niowo udaje mi się zdobyć zaufanie dyrektora teatru 
i sympatię widzów, chciałabym w pełni wykorzystać 
swoją szansę i robić to, co kocham. Natomiast nagrodą za 
ciężką pracę jest satysfakcja, bez której nie wyobrażam 
sobie życia zawodowego.

Czy role bardziej komediowe są bliższe Pani sercu niż te 
dramatyczne?
Lubię i potrafię wprowadzać ludzi w dobry nastrój, roz-
śmieszać ich. Na ulicach rzadko się do siebie uśmiecha-
my, w domach mierzymy się z codziennymi problemami, 
z pracy wychodzimy sfrustrowani. W teatrze dzieląc się 
swoją kreatywnością i energią pozwalam ludziom prze-
nieść się w świat, w którym życie jest zwykle dużo barw-
niejsze. Komedie, które gramy w Teatrze Powszechnym 
niosą ze sobą różny ładunek emocji i rozrywki. Sama 
występuję w przedstawieniach, które w jednym momen-
cie rozśmieszają, a za chwilę wywołują refleksję. Tak jak 
w filmie czy literaturze, komedia może przyjmować wiele 
odsłon, mówić o różnych zjawiskach, wypunktowywać 

Lubię i potrafię wprowadzać ludzi w dobry 
nastrój, rozśmieszać ich. Na ulicach rzadko 

się do siebie uśmiechamy, w domach 
mierzymy się z codziennymi problemami, 

z pracy wychodzimy sfrustrowani

„
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istotny problem w sposób nieoczywisty. Co więcej, dobrze 
napisana i zagrana komedia, w niczym nie ustępuje in-
nym gatunkom dramatu. Wśród nich te bardziej poważ-
ne, cięższe w wyrazie, są dla mnie okazją do zmierzenia 
się z „ciemniejszą stroną mocy”, tempo gry jest inne, inny 
jest balans na emocjach. Lubię stawiać czoła takiemu ro-
dzajowi skupienia. Jak długo scena i widzowie będą mnie 
chcieli, tak w moim sercu będzie wystarczająco dużo miej-
sca dla ról komediowych, jak i tragicznych.

Nie ciągnie Pani w kierunku ról filmowych, jeździ Pani na 
castingi? O jakiej roli marzy?
Praca przed kamerą jest kompletnie inna od tej w teatrze. 
To są dwie rzeczywistości. Po szkole zagrałam w kilku od-
cinkach „M jak miłość” i „Na wspólnej”. Dzięki temu część 
rodziny mieszkająca daleko od Łodzi wreszcie uznała 
moje aktorstwo jako zawód... Na castingi nie jeżdżę od 
ponad półtora roku. Kiedy zaczęłam bardzo dużo praco-
wać w teatrze, dokonałam wyboru. Skupiłam się na Łodzi, 
dostałam etat w Powszechnym i świadomie oddaję temu 
miejscu maksimum czasu i energii, które chcę przezna-
czyć na pracę. Kinowym marzeniem byłoby zagranie dużej 

roli w filmie kostiumowym, z prawdziwego zdarzenia. 
Minimum 150 lat wstecz.

Dlaczego związała Pani swoje życie z aktorstwem?
Od dziecka miałam kontakt z teatrem. Dużo czasu spę-
dzałam w Teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie moja mama jest 
szefową garderobianych. Chętnie brałam udział w szkol-
nych przedstawieniach i konkursach recytatorskich. Po 
zajęciach w liceum, jechałam do szkoły muzycznej, gdzie 
uczyłam się w klasie śpiewu klasycznego. Od kiedy pa-
miętam scena była miejscem, które mnie przyciągało 
i z którym chciałam wiązać moją przyszłość. Aktorstwo to 
dla mnie takie umiejętne wywracanie się na lewą stronę. 
I nie musi tu chodzić wyłącznie o skrajne poświęcanie się 
dla roli. Moja „lewa strona” to ta, której na co dzień nie udo-
stępniam, to emocje, które we mnie drzemią, a które nie 
idą w parze z tym, jakim chcę być człowiekiem. Za to mogą 
być odpowiednie dla kreowanej postaci. Umiejętne korzy-
stanie z tych zasobów pozwala, aby w kontrolowanych wa-
runkach, zderzyć się z sytuacjami i stanami, których na co 
dzień się nie doświadcza. W połączeniu z energią od widza, 
jest to stan uzależniający.

Co jest dla Pani najważniejsze w tym zawodzie?
Uczciwość wobec siebie, partnerów na scenie i widza. Jeśli 
od kogoś czegoś wymagam, muszę wpierw wymagać od 
siebie. Jeśli oczekuję uznania, muszę myśleć o koniecznej 
do przejścia drodze, której wypadkową, a nie celem, bę-
dzie sukces.

Jak lubi Pani spędzać czas wolny? Co Pani sprawia 
największą przyjemność?
Na ile to możliwe spędzam go z moim chłopakiem, rodzi-
ną lub przyjaciółmi. Ładowanie baterii z ludźmi, którym 
ufam i którym na mnie zależy, to dla mnie największa 
przyjemność, nie ważne co wspólnie robimy. Dopiero kie-
dy zaspokoję potrzebę przepływu miłości, mogę wziąć się 
za samotne oglądanie filmu, czytanie, czy spacer.

Lubi Pani Łódź?
Zdecydowanie tak. Z roku na rok moje rodzinne miasto 
wygląda coraz lepiej, są nowe inwestycje i miejsca pra-
cy, szersze perspektywy rozwoju, więcej różnorodnych 
miejsc mających uatrakcyjnić życie mieszkańcom i tury-
stom. Trzymam kciuki, aby i Teatr Powszechny mógł stać 
się jeszcze lepszą ozdobą miasta, chociażby przeprowa-
dzając wyczekiwaną przez zespół i naszych wiernych wi-
dzów modernizację dużej sceny.

Jakie są Pani cele na najbliższe lata?
Uwielbiam swoją pracę, ale nie jest ona w stanie wypeł-
nić wszystkich moich życiowych przestrzeni. Wierzę, że 
w ciągu najbliższych lat założę własną rodzinę i z czasem 
będę mogła to połączyć z byciem aktorką. W końcu z wie-
kiem i nowymi doświadczeniami wachlarz ról dla kobiety 
ubogaca się, tak jak i owa „lewa strona”, której wywróce-
niem nawet siebie zamierzam zaskoczyć! z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Justyna Tomczak

Foto: Kasia Chmura
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Czas umieścić Dubaj w TOP10
Śmieją się, że przygodę z biznesem 
zaczynali już w wieku ośmiu lat, 
a od kilkunastu prowadzą firmę 

oferującą kompleksowe wsparcie 
informatyczne. Netmi Group tak urosła 

przez te lata, że obecnie przechodzi 
procedurę wejścia na Giełdę New 

Connect. Na tym oczywiście nie 
koniec. Wspólnicy, bracia bliźniacy 

– Maciej Miś i Michał Miś, chcą 
otworzyć przedstawicielstwa 

firmy nie tylko na terenie Polski, 
lada moment sfinalizują rozmowy 

dotyczące oddziału firmy w Dubaju.

LIFE IN. Łódzkie: Droga, która wiedzie firmę na Giełdę, 
była wyboista czy raczej pokonaliście ją Panowie bez 
problemu?
Michał Miś: Programowaniem, tworzeniem i przede 
wszystkim pozycjonowaniem stron internetowych zajmu-
jemy się z bratem już prawie 20 lat. Prowadzimy również 
szkolenia z tego zakresu. Nic w życiu nie przychodzi ła-
two. Przez te wszystkie lata bardzo ciężko pracowaliśmy 
na obecną pozycję naszej firmy. Aby robić coś naprawdę 
dobrze, trzeba się temu poświęcić, stale się uczyć i na bie-
żąco obserwować zmieniające się trendy. Tu nie wystar-
czy doświadczenie zdobyte na dwóch kierunkach studiów 
przez każdego z nas. Świat idzie do przodu i musimy za 
nim nadążać, a nawet przewidywać jego kolejne kroki.
Maciej Miś: Nigdy nie spoczywamy na laurach. Cały czas 
podnosimy sobie poprzeczkę i gdy osiągamy jeden cel, 
zaraz szukamy następnego. Tym razem szykujemy się do 
debiutu na Giełdzie New Connect i otwarcia oddziałów na 
terenie naszego kraju i nie tylko – lada moment sfinali-
zujemy też rozmowy dotyczące przedstawicielstwa firmy 

w Dubaju. Gdy już te cele zrealizujemy, to sięgniemy po 
następne. Tacy już jesteśmy.
Michał Miś: I dodam tylko, że jak wszystko pójdzie zgodnie 
z naszym planem, to za półtora roku znajdziemy się w czo-
łówce rankingu firm rodzinnych miesięcznika Forbes.

Tego Panom życzę. Czy Netmi Group to rodzinne 
przedsiębiorstwo? Czy z rodziną dobrze jest robić 
wspólny biznes?
Maciej Miś: Rodzina to największy skarb. Jesteśmy bliź-
niakami i łączy nas więź, którą potrafią zrozumieć tylko 
inni bliźniacy. Rozumiemy się bez słów, mimo że każdy 
z nas ma zupełnie inny charakter. Uzupełniamy się i co 
najważniejsze, możemy sobie ufać.
Michał Miś: Dziś trudno o osoby godne zaufania, szczegól-
nie jeśli chodzi o sprawy finansowe. Jesteśmy szczęściarza-
mi, że mamy siebie.

Jak wygląda podział pracy. Czy każdy z braci odpowiada 
za inny segment działalności?
Maciej Miś: Jesteśmy jednym zespołem. Oczywiście, każdy 
z nas ma swój obszar, za który odpowiada. Do Michała i jego 
zespołu należy pozyskanie i kontakt z klientami, ja i moja 
część zespołu odpowiadamy za realizację projektów. W na-
szym życiu bardzo dużą rolę odgrywają nasi rodzice Beata 
i Krzysztof, którzy często dają nam dobre rady i wspierają 
w realizacji pomysłów. To dzięki nim jesteśmy teraz tu, gdzie 
jesteśmy. Szczególne słowa uznania należą się naszej mamie. 
Nietrudno się domyśleć, jak ciężko jest dobrze wychować 
chłopaków i to w dodatku bliźniaków, którzy ciągle coś razem 
knują. Z uwagi na to, że przez 25 lat pracowała w branży edu-
kacyjnej, bardzo duży nacisk kładła na nasze wykształcenie. 
Nie mieliśmy tutaj taryfy ulgowej, co miało taki finał, że Mi-
chał ukończył dwa kierunki na Politechnice Łódzkiej – Mate-
matykę Finansową i Informatykę, a ja na Uniwersytecie Pra-
wo i Administrację i także Informatykę. Mamo – dziękujemy.

Netmi Group oferuje wiele działań związanych 
z marketingiem internetowym. Co konkretnie oferujecie 
klientom i w jakim zakresie?
Maciej Miś: Zajmujemy się kompleksowo marketingiem 
internetowym, tworzeniem stron, sklepów internetowych 
oraz ich pozycjonowaniem. Na życzenie klienta obsługu-
jemy również media społecznościowe, jak i kampanie 
reklamowe Google Ads, które w określonym czasie dają 
najszybsze efekty. Krótko mówiąc, pomagamy firmom być 
widocznym w sieci. Mówi się, że jeśli czegoś nie ma w Go-
ogle, to nie istnieje. Internet zdominował nasze życie, nie 
tylko rynek. Nawet nasza mama gotuje z tabletem na bla-
cie przy pomocy przepisów wyszukanych w sieci. Niektó-
rym ciężko się z tym pogodzić, ale jeśli chcemy rozwijać 
swój biznes – musimy to zaakceptować.
Michał Miś: Netmi Group to także Instytucja Szkoleniowa 
–  od kilkunastu lat oferujemy szeroki zakres usług dorad-
czych, coachingowych oraz szkoleniowych podnoszących 
kwalifikacje pracowników firm. Cieszymy się zaufaniem nie-
zależnych jednostek certyfikujących takich jak: Dekra, SUS, 
Ris oraz PIFS. Szkolimy głównie z zakresu marketingu inter-
netowego, tworzenia stron www oraz grafiki komputerowej, 
ale na życzenie Klienta jesteśmy również w stanie zorgani-

zować praktycznie każde szkolenie. Posiadamy szeroką bazę 
najlepszych trenerów, którzy prowadzą szkolenia z różnych 
dziedzin – począwszy od zagadnień biznesowych i związa-
nych z rozwojem osobistym, poprzez szkolenia z księgowo-
ści, a kończąc na obsłudze wózków widłowych.
Maciej Miś: Warto wiedzieć, że z naszych szkoleń można 
skorzystać za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. 
Pozwala to pracodawcom na przeszkolenie swoich pracow-
ników z dowolnej tematyki za 20 procent wartości usługi. Po-
zostałe 80 procent finansowanych jest ze środków unijnych.

Z jednej strony proponujecie usługi z zakresu marketingu 
internetowego, z drugiej oferujecie szkolenia. Nie 
zawężacie sobie w ten sposób nieco rynku ?
Maciej Miś: Absolutnie nie. Na szkoleniach przekazuje-
my naszą wiedzę z pełnym zaangażowaniem. Jeśli potem 
ktoś postanowi iść w tym samym kierunku co my, to su-
per! Rynek jest ogromny i starczy miejsca dla wszystkich. 
Przynajmniej mamy pewność, że „wypuściliśmy” warto-
ściowych specjalistów.

Do kogo skierowane są organizowane przez Was 
szkolenia i jaki jest ich zakres?
Michał Miś: Zarówno do osób prywatnych, które chcia-
łyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu marketingu inter-
netowego, tworzenia stron www, grafiki czy Excela, ale 
również do firm. W tym drugim przypadku zakres szko-
leń zależy od potrzeb pracodawcy.

Skoro o szkoleniach wiemy już dużo, czas na marketing 
internetowy. Bądź widoczny w sieci to ostatnio 
bardzo modne hasło, wykorzystywane przez agencje 
marketingowe. Na czym dokładnie ma polegać ta 
widoczność?
Maciej Miś: Jest takie powiedzenie: wyróżnij się albo 
giń. Dużo w nim prawdy. Konkurencja jest dziś ogromna 
niemal w każdej branży. Trzeba zatem zrobić wszystko, 
aby się wyróżnić i pokazać walory swojej firmy. Dzisiaj 
już nie wystarczy ładne biuro z szyldem. Jest tak dużo 
firm zajmujących się tym samym, ba, nawet na podob-
nym poziomie, że jedynym sposobem, aby zwrócić na sie-
bie uwagę klienta, jest właśnie bycie widocznym w sieci. 
Myślę, że możemy nieskromnie powiedzieć, że dzisiaj już 
jako nieliczni w Polsce potrafimy odpowiednio zoptyma-
lizować i pozycjonować strony internetowe.

Co jest najważniejsze w optymalizacji?
Michał Miś: Tak jak wcześniej już wspomniałem, dobrze 
zoptymalizowana strona internetowa jest tutaj kluczem 
do sukcesu. Optymalizacja po krótce to nic innego jak 
dostosowanie strony internetowej do wymogów Google. 

Zawsze mieliśmy marzenia i zawsze 
będziemy je mieć. Gdy sfinalizujemy 

sprawy związane z wejściem 
na Giełdę i przedstawicielstwem 

w Dubaju, sięgniemy po kolejne cele
„
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Odpowiednio zredagowany i unikatowy tekst, opisane 
zdjęcia i dobrze przygotowane zaplecze strony to już po-
łowa sukcesu. Druga połowa to nasza pasja i ciężka praca.

Co trzeba zrobić, by znaleźć się na pierwszej stronie 
wyszukiwarki Google?
Maciej Miś: Odpowiedź jest prosta: podpisać z nami umowę 
na usługę pozycjonowania strony internetowej (śmiech). Na 
to, aby być na pierwszej stronie w wyszukiwarce ma wpływ 
wiele czynników, o których wspomniał już Michał.

Czy pierwsze miejsce w wyszukiwarce Google zawsze 
jest gwarancją sukcesu?
Maciej Miś: Wyjaśnię to na przykładzie: rozmawiamy 
z właścicielem jakiejś firmy, proponując mu nasze usługi, 
a on mówi, że ich nie potrzebuje, ponieważ po wpisaniu 
frazy „producent cegły klinkierowej w województwie 
łódzkim z siedzibą w Łodzi” jego firma pojawia się w wy-
szukiwarce na pierwszym miejscu. Wtedy od razu pyta-
my, czy sam szukając producenta cegieł, wpisałby taką 
frazę, czy może raczej „producent cegły Łódź”? Okazuje 
się wówczas, że po wpisaniu tej frazy nie ma go ani na 
pierwszej stronie, ani nawet na drugiej. Dlaczego? Ponie-
waż miał źle dobrane frazy. I nie zmieni tego żaden, nawet 
największy budżet na kampanie Google Ads – czyli linki 
sponsorowane. Reasumując, źle dobrane słowa kluczowe 
to najczęstsza przyczyna braku oczekiwanych efektów.

Wasi klienci są zadowoleni z wyników?
Maciej Miś: Myślę, że tak, bo cyklicznie przedłużają z nami 
umowę i polecają nas swoim znajomym.

Liczy się tylko wyszukiwarka Google, inne nie mają 
znaczenia?
Michał Miś: Obecnie z tej wyszukiwarki korzysta prawie 
97 procent internautów. A zatem na początku jest Google, 
a później długo, długo nic.

Co to są algorytmy Google?
Maciej Miś: Algorytm Google umożliwia znalezienie najle-
piej pasującej strony internetowej przez wyszukiwarkę dla 
określonych fraz kluczowych, a my robimy wszystko, żeby 
tą najlepiej pasującą stroną, była witryna naszego Klienta.

Google często zmienia algorytmy, czemu to służy?
Maciej Miś: Zmienia je celowo, po to, żeby nie było takiej 
sytuacji, że tylko największe firmy na świecie będą na 
pierwszych pozycjach. Tak jak wspomniałem, w tej wy-
szukiwarce liczy się tylko pierwsza dziesiątka. A zatem 
gdyby to, kto się znajdzie w TOP10, było uzależnione od 
budżetu, którym dysponują firmy, to w starciu z tymi naj-
większymi wszyscy by polegli. Mniejsze firmy w ogóle nie 
miałyby po co zakładać stron, bo i tak znajdowałyby się na 
dziesiątej podstronie, na którą nikt nie zagląda.

Czy każdy z nas może nauczyć się pozycjonowania, czy 
lepiej zwrócić się z tym do specjalistów, by zbyt długo nie 
czekać na efekty?
Michał Miś: Powiem, nieco przewrotnie – pozycjonować 
może każdy, pytanie tylko, jakie osiągnie efekty. Często 

mówię klientom, że tuż za rogiem może być rozdawane 
złoto, ale nikt tam nie pójdzie, bo najzwyczajniej w świe-
cie nie będzie o tym wiedział. Podobnie jest z niewła-
ściwym targetowaniem reklamy. Jeśli nie dobierzemy 
odpowiednich fraz do grupy odbiorców, na której nam 
zależy, równie dobrze możemy wydrukować milion ulo-
tek i rozdać je w lesie wiewiórkom. Ważne jest, aby ludzie 
zainteresowani naszą ofertą trafili do nas. Teraz szukamy 
informacji w Internecie. Konkurencja jest olbrzymia. Po-
dam przykład – kiedyś było 20 stron na temat kwiaciarni, 
teraz mamy 400, a widocznych miejsc 10. Kiedyś wystar-
czyło założyć stronę internetową, włożyć trochę wysiłku 
i już było nas widać. Dziś działa to inaczej i lepiej zaufać 
fachowcom w tej dziedzinie.

Zapewne nawet specjaliści nie zagwarantują nam 
natychmiastowych efektów. Ile trzeba włożyć pracy 
i poświęcić czasu, by nasza firma znalazła się na wysokiej 
pozycji w wyszukiwarce Google?
Maciej Miś: Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na 
to pytanie. To, kiedy efekty naszej pracy będą widoczne, 
zależy w dużej mierze od tego, kiedy Google postanowi 
zaindeksować zoptymalizowaną przez nas stronę. Efekty 
mogą być widoczne od jednego tygodnia do nawet kilku 
miesięcy. Pozycjonowanie to ciągła praca i monitorowa-
nie wyników na bieżąco. Nie można tutaj zrobić czegoś raz 
i zostawić tego samemu sobie. Działamy zgodnie z White 
SEO, czyli nie próbujemy oszukiwać Google. Wolimy tro-
chę dłużej poczekać na efekt, ale mieć pewność, że strona 
nie zniknie z wyszukiwarki.
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A jak powinniśmy się rozliczać z firmą, która zajmuje 
się pozycjonowaniem? Jakie standardy w tym zakresie 
Państwo stosujecie?
Michał Miś: Świetnie, że pani o to pyta, bo to pytanie 
o uczciwość i standardy panujące w naszej branży, a z tymi 
niestety bywa różnie. Jest dzisiaj dużo firm, które oferują 
pozycjonowanie za rozliczenia abonamentowe w wysoko-
ści nawet 300 zł miesięcznie. Przy tak wielkiej pracy, jaką 
trzeba włożyć w odpowiednią optymalizację i działania 
pozycjonujące stronę, jest to kwota absurdalnie niska. To 
zwykłe oszustwo i żerowanie na niewiedzy Klientów. Bar-
dzo często trafiają do nas firmy, które padły ofiarą takich 
działań. Niestety trudno jest później przekonać do pozycjo-
nowania osoby, które zraziły się brakiem efektywności.

Czyli płaćmy za efekty, nie za obietnice?
Maciej Miś: Dokładnie tak. Działamy w imię zasady, że 
zarabiamy dopiero wtedy, kiedy zarabia nasz Klient. Nasi 
Klienci płacą nam tylko za efekty, czyli obecność na pierw-
szej stronie wyszukiwarki Google i to adekwatnie do pozycji, 
którą zajmują. Inna kwota jest za frazę na pozycji 10-8, inna 
za 7-4 i inna za 3-1. Tym samym mają pewność, że zawsze 
dążymy do pierwszego miejsca w sieci. To jest uczciwe podej-
ście. Klient zarabia, my zarabiamy. Chcemy, aby nasi klienci 
wiedzieli, że nie poprzestaniemy na minimalnie zadowa-
lających wynikach, tylko będziemy dążyć do tych najwyż-
szych – bo nam się to opłaca. To zawsze musi być symbioza.
Michał Miś: Mamy jedną podstawową zasadę: nigdy nie 
przyjmujemy zleceń, jeżeli wiemy, że nasze działania nie 
przyniosą Klientowi efektów.

Na zlecenie prokuratury prowadzicie Panowie audyty 
dotyczące pozycjonowania. Po co?
Michał Miś: Niektóre firmy płacą od 300 do 1 500 zł mie-
sięcznie za pozycjonowanie, którego nie ma. Dzięki na-
szym audytom wiele firm odzyskało swoje pieniądze. 
Niestety trudno jest potem odbudować ich zaufanie. 
Dodatkową pułapką są przygotowywane przez agencje 
reklamowe obszerne artykuły, w których próbuje się 
udowodnić, że w dobie tak szybko zmieniających się al-
gorytmów Google, niemożliwe jest pozycjonowanie bez 
abonamentu. To bzdura, po prostu niewiele osób potrafi 

te algorytmy śledzić, rozgryzać i odpowiadać na nie. My 
potrafimy.

Od świata komputerów trzeba czasami odpocząć, jak się 
Panowie relaksujecie, jak lubicie spędzać czas wolny?
Michał Miś: Lubimy czynny odpoczynek. Od zawsze w na-
szym życiu obecny i ważny był sport, już od najmłodszych 
lat byliśmy związani z klubami sportowymi. Od szóstego 
roku życia byliśmy zawodnikami klubów lekkoatletycz-
nych i często braliśmy udział w zawodach. Później nasze 
preferencje zmieniły się, ja wybrałem sporty siłowe, a Ma-
ciej bieganie w maratonach, gdzie złamał barierę trzech go-
dzin. Po paru latach znowu wróciliśmy do jednej wspólnej 
dyscypliny i wybraliśmy golf. Obecnie każdą wolną chwilę 
spędzamy na polach golfowych, szlifując swoją nową pasję. 
Może dlatego też w naszej ekipie są osoby równie mocno 
związane ze sportem. Mamy u siebie uczestników finałów 
mistrzostw Polski w swoich dyscyplinach.
Michał Miś: Doszliśmy też do takiego momentu, kiedy zrozu-
mieliśmy, że praca to nie wszystko. Cały czas tworzymy nowe 
projekty, ale mamy też czas, który poświęcamy rodzinie.

Macie Panowie jeszcze jakieś marzenia?
Maciej Miś: Zawsze mieliśmy marzenia i zawsze będzie-
my je mieć. Gdy sfinalizujemy sprawy związane z wej-
ściem na Giełdę New Connect i otwarciem przedstawiciel-
stwa w Dubaju, sięgniemy po kolejne cele.
Michał Miś: A na razie cieszymy się, że po raz pierwszy 
od wielu lat mieliśmy urlop, na który nie zabraliśmy kom-
puterów. Nadszedł w końcu taki moment, że mamy zespół, 
któremu możemy w pełni zaufać. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler, Michał Borowski
(miejsca: Pierwszy Łódzki Klub Golfowy, Port Łódź)
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LIFE IN. Łódzkie: Czy w obecnych czasach zarządzanie 
firmą bez udziału prawnika może być skuteczne?
Marta Kacprzyk: Świat zmienia się w błyskawicznym 
tempie, zmieniają się realia prowadzenia biznesu często 
związane ze zmianami przepisów prawa. Bez wątpie-
nia dla przedsiębiorcy konieczna jest wiedza i wsparcie 
prawnika.
Magdalena Bojaryn: Jeden z naszych klientów prowadził 
biznes przez wiele lat bez wsparcia ze strony prawnika. 
Klient ten, podobnie jak wielu przedsiębiorców, poruszał 
się w gąszczu przepisów prawnych kierując się wyłącz-
nie intuicją. Przełomowym momentem była szansa na 
podpisanie umowy z dużym podmiotem, która dawała 
mu realną szansę na rozwój jego firmy. Duży kontrakt 
zwykle wiąże się jednak z rozbudowaną, wielostroni-
cową umową, licznymi zapisami o karach umownych, 
sposobie płatności, etc. Wtedy właśnie zwrócił się do 
nas. Gdy nasze wsparcie okazało się znaczące dla całej 
transakcji, przekonał się, że lepiej podjąć stałą współ-
pracę z prawnikiem, bo to w przyszłości zminimalizuje 
ryzyko podejmowanych działań. Nasz klient uświadomił 
sobie również, że jego dotychczasowe działania przez 
nieznajomość kwestii prawnych i brak czasu, nie były 
w pełni efektywne i blokowały kolejne kroki w rozwo-
ju jego przedsiębiorstwa. Zobaczył też, że podejmował 
zbędne ryzyko. Dziś świetnie nam się współpracuje. Za-
rządzanie biznesem to miks wielu czynników – wiedzy, 
doświadczenia, charyzmy, intuicji, a każde przedsiębior-
stwo ma unikalne cechy, które determinują jego pozycję 
na rynku. W tym środowisku nieustannych zmian warto 
skorzystać z wiedzy, wsparcia i bezpieczeństwa, które 
może dać dobry prawnik.
Marta Kacprzyk: Dobrze by było, gdyby każdy przedsię-
biorca opierał swoją działalność na kompetentnym praw-
niku, najlepiej od momentu, kiedy pomyśli o założeniu fir-
my, czy też kolejnej spółki. Często już wybór samej formy 
prowadzenia biznesu determinuje sukces i chroni niejed-
nokrotnie przez kosztownymi konsekwencjami.

PRAWNIK W BIZNESIE.
Na kłopoty czy na co dzień?

Nowoczesny prawnik współpracujący z biznesem jest wsparciem dla przedsiębiorcy, 
mediatorem, strategiem i analitykiem. Pokazuje klientowi różne możliwości rozwiązania 

tego samego problemu tak, aby możliwy był wybór najbardziej dogodnego 
i bezpiecznego biznesowo rozwiązania. Radca prawny potrafi zarządzać konfliktami, 
kryzysem i ryzykiem oraz jest partnerem dla swojego klienta – mówią Magdalena 

Bojaryn i Marta Kacprzyk, współwłaścicielki Kancelarii Radców Prawnych Biznesove.

Jakiego wsparcia mogą oczekiwać przedsiębiorcy od 
prawnika? Jaki powinien być prawnik w XXI wieku, 
prawnik idealny dla biznesu?
Magdalena Bojaryn: Powinien patrzeć na biznes klienta ca-
łościowo, być takim strategicznym doradcą, a nie tylko eks-
pertem w swojej wąskiej dziedzinie. Dlatego tak ważna jest 
znajomość przedsiębiorstwa od środka. By poznać dobrze 
przedsiębiorstwo i otoczenie, w którym funkcjonuje, ważna 
jest stała współpraca, a nie taka z doskoku, na zasadzie ga-
szenia pożaru, bo może się okazać, że nie da się go już ugasić.
Marta Kacprzyk: Nowoczesny prawnik współpracujący 
z biznesem jest bardziej elastyczny, ugodowy, odchodzi od 
przesadnego formalizmu, jest mediatorem, strategiem i ana-
litykiem. Wskazuje różne strategie postępowania, biorąc 
pod uwagę wiele czynników, takich jak na przykład koszty, 
czas, zaangażowanie zasobów ludzkich, wpływ na poten-
cjalne relacje biznesowe, ryzyka procesowe. To on pokazuje 
klientowi różne perspektywy tego samego problemu. Potrafi 
zarządzać konfliktami, kryzysem i ryzykiem. Umie też za-
planować i rozpisać, jak ma wyglądać rozwiązanie w czasie 
i w kosztach. Często jest to kluczowe dla decyzji klienta.

Paniom pewnie prościej odnaleźć się w tych relacjach 
z biznesem, bo same macie biznesowe doświadczenie.
Magdalena Bojaryn: Zdecydowanie tak. Zanim zostałam 
radcą prawnym, przez prawie dziesięć lat byłam przed-
siębiorcą, który zarządzał wierzytelnościami klientów 
i poprawiał ich płynność finansową. Widziałam, jak błę-
dy, popełniane na etapie składania zamówień, podpisy-
wania umów wpływają na dochodowość biznesu. Dzięki 
temu widzę i rozumiem biznes nie tylko oczami prawni-
ka. Wiem, co to znaczy mierzyć się z ryzykiem gospodar-
czym, podejmować trudne decyzje i zarządzać ludźmi. 
Dlatego nadrzędną wartością moją i Marty jest dbanie 
o interesy naszych klientów. Zależy nam na budowaniu 
długofalowych relacji i partnerskiej współpracy.
Marta Kacprzyk: Ja zasady funkcjonujące w biznesie po-
znałam między innymi pracując jako prawnik wewnętrzny 
w dużych firmach z branży budowlanej oraz dostarczającej 
produkty dla energetyki. W funkcjonowaniu w biznesowym 
środowisku pomaga mi też moje wykształcenie. Nie tylko 
jestem radcą prawnym, ale też ekonomistą. Właśnie dzię-
ki temu jestem w stanie spojrzeć na firmę jak na organizm, 
którego celem jest osiąganie zysku czy budowanie wartości 
firmy, a nie wybiórczo rozwiązując tylko jakiś prawny pro-
blem. Bardzo ważne jest dla nas budowanie relacji opartych 
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zanim zaczniemy roz-
wiązywać dany problem, najpierw musimy poznać firmę 
od środka, poznać jej mechanizmy, zarządzanie procesa-
mi oraz kulturę organizacyjną. I dlatego tak ważne jest już 
wspomniane przeze mnie zaufanie. Im będzie ono większe 
ze strony przedsiębiorcy, tym chętniej wprowadzi nas w we-
wnętrzne życie firmy.

Skoro o zaufaniu mowa, to jak się je buduje w relacjach 
z klientami?
Marta Kacprzyk: Powoli. Trzeba się najpierw wzajem-
nie nieco poobserwować. Klient musi zobaczyć, że praca 
z nami przynosi mu wymierne korzyści. Przywiązujemy 
dużą wagę do terminowości w realizacji zadań. Jak rozma-

wiamy to szczerze, otwarcie. Istotne jest też bezpośrednie 
wsparcie klienta podczas rozmów handlowych, negocja-
cji, a nawet samodzielne prowadzenie ich w imieniu spół-
ki, dla której pracujemy. To buduje naszą wiarygodność 
i platformę do stałej współpracy.
Magdalena Bojaryn: Klient musi otrzymać od nas realną 
ocenę danej sytuacji, tj. wszystkie okoliczności przema-
wiające za i przeciw. Nie podajemy mu koloryzowanych 
informacji. Nigdy nie mówimy, że wszystko będzie super, 
bo zawsze jest jakieś ryzyko, o którym otwarcie mówimy. 
Czasami naprawdę trzeba powiedzieć coś niewygodne-
go, coś, czego klient nie chce usłyszeć po to, by mógł świa-
domie podjąć decyzję.

Jakimi cechami powinien charakteryzować się prawnik, 
który kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców?
Magdalena Bojaryn: Prawnik musi doskonale rozu-
mieć potrzeby klienta. Wejść niemalże w jego buty, nie 
tracąc właściwego sobie obiektywizmu i dystansu. Być 
emocjonalnie zrównoważonym, a ponadto umiejętnie 
zarządzać emocjami i konfliktami stron. Rolą prawnika 
zewnętrznego w biznesie jest nieustanne dbanie o to, 
aby z jego wsparciem klient mógł bez problemu dostoso-
wywać rzeczywistość rynkowo-biznesową do obowiązu-
jących przepisów prawa.
Marta Kacprzyk: Przedsiębiorcy poszukują partnerów biz-
nesowych, którzy będą wykonywać powierzone im zadania 
w sposób rzetelny i zgodny z ustalonymi warunkami. Takim 
partnerem na pewno jest dobra kancelaria prawna. Współ-
pracujący z nimi prawnicy powinni być otwarci i wyczuleni 
na potrzeby klienta. Przedsiębiorcy są bardziej wymagający 
od klientów indywidualnych. Pracy z nimi towarzyszy więk-
sza presja czasu i nacisk na osiągnięcie sukcesu. Często prze-
prowadzane transakcje dotyczą olbrzymich środków finan-
sowych. Związane z tym ryzyko i stres klienta sprawiają, że 
wzrasta także odpowiedzialność zawodowa prawnika, od 
której każdy radca prawny czy adwokat jest ubezpieczony.
Magdalena Bojaryn: Klienci często przerzucają na nas 
trudne rozmowy z kontrahentami, bo wiedzą, że my jeste-
śmy bardziej doświadczone, mamy większe umiejętności 
komunikacyjne i nie damy się zastraszyć czy zaszantażo-
wać. W tym przypadku odpada, często wykorzystywany 
w negocjacjach, pierwiastek emocjonalny.

Dlaczego przedsiębiorcy nie korzystają ze wsparcia 
prawnika?
Marta Kacprzyk: Jedną z przyczyn jest opór związany 
z delegowaniem zadań. Przedsiębiorca musi myśleć stra-
tegicznie i zaczyna zauważać, że zamiast poświęcać pięć 

Świat zmienia się w błyskawicznym 
tempie, zmieniają się realia prowadzenia 
biznesu, często związane ze zmianami 

przepisów prawa. Bez wątpienia 
dla przedsiębiorcy konieczna jest 

wiedza i wsparcie prawnika
„
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godzin na przygotowanie jednej umowy, ten czas może 
wykorzystać w zupełnie inny sposób, a umowę przerzu-
cić na prawnika. Zaczyna dostrzegać, że prawnik zrobi to 
sprawniej i jest w stanie przewidzieć pewne ryzyka, któ-
rych on może w ogóle nie zauważyć. Dzięki temu, że mamy 
wiedzę prawną oraz biznesową, współpracujemy z wielo-
ma klientami, patrzymy na dane zagadnienia nieco sze-
rzej. Ponadto okazuje się, że niezależnie od prowadzonego 
biznesu, pewne kwestie problemowe mają powtarzalny 
charakter i my z tego doświadczenia korzystamy.
Magdalena Bojaryn: Klienci zaczynają też dostrzegać, że 
wiele sporów można rozwiązać na drodze polubownej. Sądo-
we boje mogą toczyć się przez wiele lat, a w tym czasie przed-
siębiorca może mieć problemy z płynnością. Popatrzmy tylko 
na to, co dzieje się w branży budowlanej, gdzie sprawy toczą 
się zwykle przez wiele lat, bo strony przedstawiają co rusz 
nowych świadków i biegłych, a wyroki sądowe nie zawsze 
kończą się zadowalającym dla klienta wynikiem. Dlatego, 
dopóki się da, rekomendujemy rozwiązania ugodowe. Nawet 
jeśli sprawy są skomplikowane, to siadając do rozmów razem 
z klientem, jesteśmy w stanie rozwiązać problem w ciągu 
miesiąca, jeśli strony chcą dojść do porozumienia.

Jak jesteście Panie w stanie przekonać klienta, który 
zawsze jest przekonany o swojej nieomylności, by zmienił 
zdanie?
Magdalena Bojaryn: Pokazując różne rozwiązania i zwią-
zane z nimi ryzyka. Czasami tak się zdarza, że mimo na-
szej negatywnej rekomendacji klient i tak podpisuje daną 
umowę. Ale jest on już świadomy różnych wynikających 
z tego faktu zagrożeń. Poza tym pracujemy z klientami, 
którzy nam ufają i wiedzą, że naszym celem jest zabezpie-
czanie ich interesów.
Marta Kacprzyk: Niezwykle ważny jest też sposób komu-
nikowania się z klientem – czy komunikujemy się z nim 
w sposób zrozumiały, czy przedstawiamy rzeczowe ar-
gumenty. Już dawno minęły te czasy, kiedy stanowisko 
prawnika było niezrozumiałe, ale ostateczne. Nie używa-
my trudnych prawniczych terminów, nie tworzymy ora-
torskich przemówień. Dzisiaj liczy się czas, klient nie jest 
zainteresowany opinią na kilkadziesiąt stron, z której kom-
pletnie nic nie rozumie albo nie ma kiedy jej przeczytać. 
Klient musi otrzymać jasny komunikat. I oczywiście my mu 
zawsze rekomendujemy rozwiązanie danej sytuacji. 

Jak rozpoczyna się zazwyczaj współpraca z klientami? 
Czy jest to wspomniane przez Panie gaszenie pożaru?
Marta Kacprzyk: Nie ma reguły. Dużo klientów trafia do 
nas świadomie, z wyboru, z rekomendacji, ale oczywiście są 
i tacy, którym zaczyna palić się grunt pod nogami. Do tej pory 
radzili sobie i nagle pojawia się problem, z którym nie mogą 

sobie poradzić, wówczas zaczynają szukać rozwiązania inne-
go od dotychczasowych i trafiają do nas. W wielu przypad-
kach okazuje się, że problem w ogóle by nie wystąpił, gdyby 
wcześniej dostrzeżono zagrożenie. Kancelaria prawna to 
również rodzaj „polisy ubezpieczeniowej” od kłopotów wy-
nikających z niedostatecznej znajomości przepisów.
Magdalena Bojaryn: Drobne błędy najczęściej biorą się 
stąd, że klienci sięgają po umowy, które można znaleźć w in-
ternecie albo pożyczają od innego przedsiębiorcy. Często tak-
że z powodu zbyt dużej autonomii pracowników niektórych 
działów, szczególnie handlowych, gdzie wynagrodzenie 
uzależnione jest od wypracowanych przychodów, bez ana-
lizy rentowności umowy. Tymczasem ta sama umowa w od-
niesieniu do innego kontrahenta, może okazać się nieade-
kwatna do jego sytuacji i dodatkowo diametralnie zmienić 
sytuację przedsiębiorstwa. Zobrazuję to przykładem han-
dlowca, który zdeterminowany, by uzyskać jak największą 
sprzedaż, nie zwraca uwagi, choćby na takie zapisy w umo-
wie przygotowanej przez kontrahenta, jak terminy i warun-
ki płatności, kary umowne. Bywa, że w zamian za wskaza-
nie w umowie terminu płatności po realizacji zamówienia, 
handlowiec uzyskuje wyższą cenę za towar. I tu pojawia się 
od razu pytanie, czy na pewno ta umowa jest korzystna dla 
przedsiębiorcy, bo może okazać się, że do tego, aby zrealizo-
wać zamówienie, będzie on potrzebował własnych środków 
albo będzie musiał sięgnąć po kredyt. Tym przykładem chcę 
podkreślić to, że współpracując z klientami na stałe, może-
my wychwycić takie niuanse, upewnić się, czy tak skonstru-
owana umowa nie zachwieje płynnością finansową klienta.
Marta Kacprzyk: Klienci, którzy z nami współpracu-
ją, wiedzą, że wszystko dokładnie analizujemy po to, by 

zarekomendować im jak najlepsze i jak najłatwiejsze roz-
wiązanie. Nasza rola oczywiście nie ogranicza się jedynie 
do przygotowania umów, pomagamy w tworzeniu całego 
modelu biznesowego, doradzamy jaka forma prowadzonej 
działalności będzie optymalna. Ja zawsze dążę do uprasz-
czania modeli biznesowych tak, żeby klient nie musiał 
później prowadzić długotrwałych analiz czy stale spraw-
dzać kontrahentów.
Magdalena Bojaryn: Nigdy nie zostawiamy klienta z nie-
rozwiązanym problemem, zawsze rekomendujemy roz-
wiązanie. Sprawiamy, że biznes będzie funkcjonować 
skutecznie i bezpiecznie tak, by przedsiębiorca mógł się 
skupić na strategicznych działaniach i rozwoju. z
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LIFE IN. Łódzkie: Polacy wciąż więcej wydają, niż 
oszczędzają. Taka tendencja utrzymuje się niezmiennie 
od 2011 roku. Na dodatek konsumpcjonizm 
wspomagany jest przez zaciąganie kredytów i pożyczek. 
Problem zaczyna się wówczas, jak nie ma z czego 
spłacać rat, a długi rosną. Co w takiej sytuacji możemy 
zrobić?
Łukasz Białkowski: Na pewno nie chować głowy w pia-
sek. Tylko zmierzyć się z problemem. Nie liczyć na to, że 
długi znikną. Nie znikną, wierzyciele o nich nie zapo-
mną, będą się o nie stale upominać, a dłużnik będzie pod 
coraz większą presją psychiczną. Jeśli sami nie jesteśmy 
w stanie uporać się z długami, warto poszukać pomocy 
u fachowców. Nasza kancelaria od lat specjalizuje się 
w oddłużaniu.

Kto korzysta z usług kancelarii?
Michał Szantar: Przychodzą do nas głównie kobiety, choć 
statystycznie to mężczyźni są bardziej zadłużeni. Wia-
domo zarabiają więcej niż kobiety. Ale to panie z reguły 
szukają pomocy, mężczyźni uciekają od problemów, jedni 
wyjeżdżają za granicę, inni popadają w depresję. Myślą 
też stereotypowo – ja samiec alfa, będę szukał pomocy, 
przecież poradzę sobie sam z każdym problemem. Rzeczy-
wistość często brutalnie to weryfikuje.
Łukasz Białkowski: Bardzo często przychodzą młode 
dziewczyny, które zadłużają się na przykład na wizyty 
u kosmetyczki. Jeśli przychodzi młoda dziewczyna i ma 
chwilówki, to już wiemy, że na dziewięćdziesiąt procent 
robiła paznokcie.

Nie wierzę.
Łukasz Białkowski: A po co mielibyśmy zmyślać takie 
historie? Młody człowiek dostaje pierwszą wypłatę i już 
mu się wydaje, że stać go na wszystko. Zaczyna często od 
błahych zachcianek – dobry telefon, rower, wspomniana 
kosmetyczka, wakacje i później trudno się zatrzymać. 
Ci młodzi ludzie najczęściej nie mają zdolności kredyto-
wej, więc sięgają po chwilówki. Może, gdyby w szkołach 
uczono podstaw ekonomii i prawa, w zamian za muzykę 
czy plastykę, młodzież byłaby bardziej świadoma konse-
kwencji zaciąganych zobowiązań.

Ale po kredyty, pożyczki czy chwilówki sięgają nie tylko 
młodzi ludzie?
Łukasz Białkowski: Oczywiście, że nie. Sięgają po nie 
wszyscy, ja też mam kredyt i samochód w leasingu, ale po-
trafię liczyć, i wiem, że jak mam miesięcznie do dyspozycji 
załóżmy pięć tysięcy złotych, to nie mogę mieć rat w tej 
samej wysokości, bo nie będę miał z czego żyć.
Michał Szantar: Nie tylko z liczeniem mamy problem. Nie 
czytamy też umów, które podpisujemy przy zaciąganiu 
pożyczek. Wielu naszych klientów, dopiero od nas dowia-
duje się, na co zgodzili się zaciągając zobowiązanie. Po-
nadto umowy są tak skonstruowane, żeby niewiele można 
z nich było zrozumieć. Nawet my czasami mamy problem 
ze zrozumieniem pewnych zapisów. Dlatego taka rada dla 
wszystkich, że jeśli mamy problem ze zrozumieniem umo-
wy warunków udzielenia pożyczki, to naprawdę warto 
skorzystać z pomocy prawnika. Zaręczam, że takie pora-
dy są naprawdę niedrogie, a dają gwarancję, że dług nie 

Walka z długami nie jest łatwa, ale 
nie można się poddawać. – Z długów 

naprawdę można wyjść, nasza 
kancelaria prowadzi w tej chwili wiele 
tysięcy spraw. Nie ma dnia, żebyśmy 

nie wygrali od kilku do kilkunastu 
procesów – mówią Łukasz Białkowski 
i Michał Szantar, wspólnicy w Kancelarii 

Prawnej Exire, specjalizującej się 
w oddłużaniu. To jedna z największych 

tego typu kancelarii w Polsce.

będzie obciążany zawyżonymi prowizjami i nie będzie 
wielokrotnie rolowany.

Rolowany? Co się kryje pod tym terminem?
Łukasz Białkowski: Mechanizm jest bardzo prosty. W ra-
mach jednej grupy kapitałowej działa kilka powiązanych 
podmiotów refinansujących daną pożyczkę, a wszystko 
służy obchodzeniu przepisów o jej maksymalnych kosz-
tach. Załóżmy, że pożyczyłem na 30 dni kwotę 1000 zł 
w firmie A. Jeżeli nie spłacę jej na czas firma B „spłaci” 
ją pierwotnemu wierzycielowi, a mnie doliczy dodatkowe 
koszty refinansowania. Gdy firmie B nie spłacę na czas, 
firma C „spłaci” mój dług w firmie B i znów doliczy dodat-
kowe koszty. To często studnia bez dna.

Jednym słowem, jak zaciągać zobowiązania to tylko 
w bankach, a nie w firmach oferujących chwilówki.
Łukasz Białkowski: Nawet zawierając umowę z bankiem, 
trzeba być bardzo ostrożnym. Mieliśmy klientkę, która wzię-
ła pożyczkę w jednym z banków w wysokości 44 tysięcy zło-
tych, prowizja od tego zobowiązania wynosiła 33 tysiące zło-
tych! Do tego dochodziło ubezpieczenie na 7 tysięcy złotych, 
plus odsetki na 10 lat i zrobiło się nagle do spłaty 150 tysięcy 
złotych. W sądzie odzyskaliśmy 40 tysięcy złotych.

Chyba niełatwo wygrywa się w sądach z bankami?
Michał Szantar: Oczywiście, że trudniej wygrać z ban-
kiem, bo na ogół ma dobrze udokumentowane roszczenia. 
Ale jeśli jesteśmy pewni, że daną sprawę należy skierować 
na wokandę, to często ją wygrywamy.

No właśnie, czy udaje się znaleźć rozwiązanie dla 
każdego dłużnika, który trafia do kancelarii?
Łukasz Białkowski: Oczywiście, że nie, nasza skuteczność 
kształtuje się na poziomie 70-80 procent spraw procesowych, 
które do nas trafiają. I jeśli, któraś kancelaria twierdzi, że 
ma skuteczność na poziomie 100 procent, to – delikatnie mó-
wiąc – mija się z prawdą. Często trafiają do nas osoby, które 
ocknęły się po wielu latach życia w długach i takie, które od 
lat spłacają komornika. Pamiętam przedsiębiorcę z branży 
transportowej, który nabrał kredytów i leasingów na samo-
chody. Jak była koniunktura, było dobrze, było z czego spła-
cać zobowiązania, potem nastąpiło załamanie na rynku, 
a przedsiębiorca został z 350 tysiącami długu.
Michał Szantar: Nie byliśmy w stanie mu pomóc, bo mimo 
iż my podjęliśmy już pewne działania, on zaczął działać na 
własną rękę. Jest jedna podstawowa zasada współpracy 
z nami – z chwilą, gdy my przejmujemy sprawę, nie wolno 
zaciągać nowych zobowiązań. Jeśli osoba chce trwać w pę-
tli zadłużeń, to my nie jesteśmy w stanie jej pomóc i przede 
wszystkim ona nie jest w stanie sobie pomóc, bo stale 
zwiększa swoje obciążenie tymi dodatkowymi kosztami.
Łukasz Białkowski: Zapewniam, że w większości przy-
padków znajdzie się rozwiązanie, ale o tym, dłużnik się 
nie przekona, dopóki nie poprosi o pomoc fachowców.

Trafiają do kancelarii osoby, które mówią – mam dużo 
długów zróbcie coś z tym, bym nie musiał spłacać.
Łukasz Białkowski: Owszem trafiają, ale od razu im dzię-
kujemy. Takimi sprawami się nie zajmujemy.

Michał Szantar: My nie mówimy naszym klientom, jak 
nie spłacać zobowiązań. Tylko pokazujemy, że powinni 
spłacać to, co się należy, a nie to, co jest zawyżone.
Łukasz Białkowski: Codziennie rozmawiamy z ludźmi, 
którzy mają prawdziwe problemy. Doskonale pamiętam 
małżeństwo, obydwoje chorowali na raka, bez grosza przy 
duszy i po zlicytowaniu mieszkania, komornik zajął ich 
emerytury, ale i one nie wystarczały na pokrycie zobo-
wiązań, więc dorabiali, gdzie się dało i wszystko oddawa-
li komornikowi, łącznie potrącenia i ich wpłaty wynosiły 
miesięcznie około sześciu tysięcy złotych. Ich pierwotne 
zadłużenie sięgało 150 tysięcy złotych, ale urosło do ponad 
450 tysięcy. Odzyskaliśmy część pieniędzy, ich sytuacja 
znacznie się poprawiła, pojawiła się radość życia. Nie trwa-
ło to jednak długo, pan położył się spać i już się nie obudził.

Wspomniał Pan o odzyskiwaniu pieniędzy, dobrze 
zrozumiałam?
Łukasz Białkowski: Tak. Mało kto zdaje sobie sprawę, że 
często wpłacane przez pożyczkobiorców pieniądze są niena-
leżne i bardzo często można je odzyskać. Mam tu na myśli 
opłaty za tzw. przedłużenia terminu spłaty, czy wspomniane 
refinansowania w chwilówkach. Większość klientów naszej 
kancelarii nie miało też pojęcia, że jeżeli mieli konsolidacje 
kredytów bankowych, to z tych zamkniętych przed czasem 
kredytów także można odzyskać na przykład część prowizji 
bankowej, czy składki ubezpieczeniowej. To co robimy od lat, 
ostatnio potwierdził nawet wyrok TSUE z 11 września 2019 
roku. Proszę mi wierzyć, że bardzo często w ostatecznym 
rozrachunku okazuje się, że dłużnik nie jest dłużnikiem, ma 
zaś roszczenia do różnych podmiotów finansowych.

Z długów 
naprawdę

można wyjść

Łukasz Białkowski Michał Szantar 
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Co należy uznać za sukces dla klienta w Kancelarii 
Oddłużeniowej, takiej jak Wasza?
Łukasz Białkowski: Rozumiemy go na kilka sposobów. Raz 
jest to skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty skutkujący od-
daleniem powództwa w sądzie, raz ugoda i umorzenie części 
długu, innym razem restrukturyzacja umowy kredytowej 
poprzez wydłużenie spłaty zobowiązania, przez co obniżą 
się miesięczne raty. Mamy sporo patentów na to, jak ulżyć 
dłużnikowi. Chodzi o wymierny, odczuwalny skutek w po-
staci obniżenia zobowiązania lub też samej miesięcznej raty.
Michał Szantar: Na problemy klienta zawsze patrzymy cało-
ściowo. Nawet jeśli na jednej umowie uda się uzyskać niewiel-
ką redukcję długu lub samej raty, to biorąc pod uwagę kilka 
umów, które zazwyczaj klienci mają podpisane, efekt będzie 
już zauważalny. Wystarczyło na przykład zdjąć z umów 
składki ubezpieczeniowe i już jeden z klientów miał do spłaty 
o 16 tysięcy mniej, zamiast 66 tysięcy zostało 50 tysięcy zło-
tych, ale to nie koniec, bo jeszcze wygraliśmy sprawę z para-
bankiem o siedem tysięcy złotych, więc do spłaty pozostało 
już 43 tysiące. Przykład pokazuje, że warto walczyć o swoje. 
A takich spraw w naszej kancelarii prowadzimy tysiące.

którzy od lat borykają się z problemem zadłużenia, wyma-
gają wsparcia psychologicznego. Oni żyją w ciągłym stre-
sie, z jednej strony brak środków do życia, z drugiej ciągłe 
nagabywanie przez windykatorów, którzy potrafią nawet 
przyjść do miejsca pracy i w obecności innych współpra-
cowników wypytywać, kiedy dana osoba zapłaci zobowią-
zania. Trudno wytrzymać, jak telefon dzwoni 30 razy na 
dobę i przypominają o spłacie zobowiązania.

Jak więc nie popadać w pętlę zadłużenia?
Michał Szantar: Wiadomo, w życiu bywają różne sytuacje 
– nagła choroba, utrata pracy, to mogą być początki proble-
mów, które ciągną się latami. Pamiętajmy jednak o tym, że 
spirala zadłużenia z reguły zaczyna się od jednej niespłaco-
nej pożyczki. Jeśli w banku nie spłacimy raty na czas, po 30 
dniach bank wzywa nas do spłaty zadłużenia. Wówczas się-
gamy po zobowiązania parabankowe z drakońskimi opłata-
mi i nie zastanawiamy się nad konsekwencjami, jeden dług 
spłacamy drugim. Im szybciej zwrócimy się z tym proble-
mem do kancelarii oddłużeniowej, tym szybciej przerwiemy 
pętlę, z której wydawałoby się, że nie ma wyjścia.

Co jakiś czas robicie w Łodzi darmowe akcje oddłużania?
Łukasz Białkowski: Zrobiliśmy kilka akcji, ale chcieliby-
śmy wejść z miastem w stałą współpracę. I dla mieszkańców 
i dla samorządu usługa będzie bezpłatna. Bierzemy na siebie 
wszelkie koszty pomocy prawnej. Dla miasta dłużnicy, to też 
problem, z reguły nie płacą czynszu, bo wszystko zabiera 
komornik, więc samorząd powinien być zainteresowany, by 
ludziom te dochody odblokować. Dzięki współpracy mogli-
byśmy sprawniej docierać do dłużników, a oni do nas. Czę-
sto powtarzam, że miasto to przede wszystkim ludzie, jego 
mieszkańcy. Nie wystarczą piękne skwery, odmalowane i od-
restaurowane kamienice, bo problem z reguły tkwi głębiej.

Jakie są opłaty za pomoc w rozwiązaniu problemów?
Łukasz Białkowski: Nie są to duże koszty. Wielu klientów 
myśli, że jak mecenas, to koszty są ogromne. A przecież my 
zdajemy sobie sprawę z tego, że pracujemy z dłużnikami, oso-
bami, którym się nie przelewa. Mamy wiele tysięcy spraw, 
co pozwala też proponować konkurencyjne stawki. Często 
poprowadzenie sprawy procesowej to kilkaset złotych. Roz-
liczamy się też za sukces bądź w nawet przystępnych ratach.

Ostatnia rada, dla tych, co planują zaciągnięcie kredytu.
Michał Szantar: Po to są kredyty, byśmy z nich korzystali, 
ale jak we wszystkim należy zachować umiar. Nie zacią-
gajmy zobowiązań ponad możliwości spłaty, a gdy przy-
trafi się sytuacja losowa i wiemy, że za chwilę będziemy 
mieli problemy ze spłatą zobowiązań, zwróćmy się o po-
moc z prośbą do fachowców. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Filip Szkopiński 

Pamiętajmy o tym, że spirala zadłużenia 
zaczyna się od jednej niespłaco nej pożyczki. 

Wówczas się gamy po zobowiązania 
parabankowe z drakońskimi opłata mi i nie 

zastanawiamy się nad konsekwencjami 

„
Coraz częściej ogłaszane są też upadłości konsumenckie. 
Kiedy decydujecie Panowie o tym, która sprawa nadaje 
się do ogłoszenia takiej upadłości?
Michał Szantar: Najpierw osoba, która do nas przychodzi, 
musi realnie spojrzeć na swoje zadłużenie. I tu od razu 
pojawia się lęk. Klienci boją się realnie spojrzeć na listę 
swoich wierzytelności. To wymaga czasu. Dlatego podczas 
pierwszego spotkania z reguły trudno nam ocenić, czy 
dana osoba kwalifikuje się do upadłości konsumenckiej. 
Upadłość traktujemy jako ostateczny plan awaryjny.
Łukasz Białkowski: Proszę pamiętać, że upadłość nie jest 
dla wszystkich. Owszem zyskuje się umorzenie długów, 
ale może się skończyć także likwidacją majątku dłużnika. 
Pytanie, czy warto stracić mieszkanie za stosunkowo nie-
wielkie długi? Moim zdaniem nie warto, a przecież często 
okazuje się, że ta upadłość wcale nie jest potrzebna.

Wstydzimy się, że jesteśmy dłużnikami?
Michał Szantar: Bardzo. Przychodzą osoby i mówią, że 
mają długi, ale najbliżsi nic o nich nie wiedzą. A przyzna-
nie się do długów, to pierwszy krok do wyjścia z problemu. 
Było ostatnio trzech rolników, nam powiedzieli, że mają 
150 tysięcy długu, nie minęły trzy dni, jak zadzwoniła 
żona jednego z nich i powiedziała, że tak naprawdę to 
mają 450 tysięcy długu, tylko wstydzą się przyznać.

Co zrobić, by przełamać tę barierę wstydu?
Łukasz Białkowski: To nie jest prosty proces, to dość zło-
żony problem środowiskowy. Pamiętajmy, o tym, że ludzie, 

Łódź, ul. Dowborczyków 17
tel. 42 620 06 30, 42 620 06 31
pomoc@portal-dluznika.pl
www.portal-dluznika.pl

W hotelu Andel`s w Łodzi odbyło się dwudniowe XII Europejskie 
Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019, jedno z największych 
wydarzeń gospodarczych w Polsce.

Przedsiębiorcy, eksperci branżowi, politycy, samorzą-
dowcy i dziennikarze wzięli udział w panelach, sesjach 
i wykładach. Wśród poruszanych tematów znalazły 
się m.in.: rolnictwo, branża transportowa, innowacje, 
biogospodarka oraz zamówienia publiczne organizacji 
międzynarodowych. Pierwszemu dniu Forum towa-
rzyszyło podpisanie przez marszałka Grzegorza Schre-
ibera i rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira 
Wiaka listu intencyjnego w sprawie wdrożenia w wo-
jewództwie łódzkim technologii 5G.

Podczas paneli eksperci debatowali o sprawach istot-
nych dla przedsiębiorców nie tylko z centralnej Polski, 
lecz także całego kraju. Mówiono o zdrowej polskiej żyw-
ności, perspektywach przemysłu włókienniczego, o tym, 
jak zdobywać fundusze unijne lub sięgać po kontrakty 
oferowane przez organizacje międzynarodowe, w tym 
ONZ. Forum było także miejscem gali wręczenia Nagród 
Gospodarczych Województwa Łódzkiego „Biznes na 
PLUS”, której gościem specjalnym był Prezes Rady Mini-
strów, Mateusz Morawiecki. Wśród laureatów znalazły 
się takie firmy jak Neonica Polska, Delia Cosmetics, De 
La Fotta, Kodegenix czy spółka Firma Bracia Urbanek.

Galę uświetnił koncert Moniki Kuszyńskiej, która dru-
giego dnia Forum wygłosiła wykład motywacyjny.

XII Europejskie Forum Gospodarcze 
– Łódzkie 2019 za nami
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Do Fundacji trafiła tylko na chwilę, a została na pięć lat. Dynamiczna, 
przedsiębiorcza i pomagająca innym. Organizatorka Kolacji Charytatywnych, 

z których dochód przeznaczony jest na pomoc osobom chorym – Teresa Cieślak, 
prezes Fundacji „Serce dla Serc” w rozmowie z LIFE IN. Łódzkie.

LIFE IN. Łódzkie: Ekonomistka, budowlaniec, deweloper 
– prowadzi Pani swoją firmę i odnosi sukcesy w biznesie. 
Skąd pomysł, żeby zaangażować się w działalność 
Fundacji i pomagać innym?
Teresa Cieślak: Nie planowałam pracy w żadnej fundacji, 
to stało się niespodziewanie. Zostałam poproszona o po-
moc przez założyciela Fundacji Rozwoju Elektrokardiolo-
gii „Kardiorytm”, profesora Jerzego Krzysztofa Wranicza. 
Zgodziłam się, myśląc, że to „na chwilę”, że pomogę, poza-
łatwiam co trzeba i wrócę do swoich spraw. Tymczasem 
z Fundacją „Kardiorytm” związałam się na trzy lata, a ko-
lejne dwa prowadzę Fundacją „Serce dla serc”.

Chwila przedłuża się?
Tak, bo ciągle jest tyle do zrobienia. Dotychczas udało się 
nam zrealizować wiele pomysłów i akcji społecznych, 
koncerty, pikniki dla pacjentów szpitala dziecięcego, kola-
cje charytatywne, konferencje… Dzięki tym akcjom udało 
się nie tylko wspomóc Klinikę Elektrokardiologii w zaku-
pie sprzętu do monitorowania pacjentów za blisko 300 tys. 
złotych, ale odpowiedzieć na wiele więcej potrzeb.

Fundacja „Kardiorytm” przestała działać dwa lata temu, 
jej kontynuatorką jest Fundacja „Serce dla Serc”. Co 
spowodowało taką zmianę?
Mieliśmy coraz więcej pomysłów na działanie, coraz wię-
cej osób i klinik zwracało się do nas z pytaniem, czy mo-
żemy im też pomagać. Nie mogliśmy, ponieważ ograniczał 
nas statut Fundacji, który przewidywał pomoc tylko Kli-
nice Elektrokardiologii. Pojawiła się zatem potrzeba roz-
szerzenia zakresu naszej działalności, stąd decyzja o po-
wołaniu Fundacji „Serce dla Serc” Centralnego Szpitala 
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Fundacja jest nowa, ale realizujecie projekty 
poprzedniczki?
To prawda. Fundacja „Kardiorytm” udzieliła nam prawa 
do korzystania ze swoich osiągnięć, dorobku i historii, a my 
zdecydowaliśmy, że będziemy kontynuować wszystkie dzia-
łania poprzedniczki, jednocześnie rozszerzając swoją aktyw-
ność na cały Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Pomorskiej 
wraz z Uniwersyteckim Centrum Pediatrii przy ul. Spornej. 
Klinika Elektrokardiologii, będąca w strukturach CSK UM, 
została automatycznie objęta działalnością nowej Fundacji.

Jakie cele stawia sobie na dziś Fundacja?
Wspieramy rozwój szpitala, ale przede wszystkim dokłada-
my starań, by pomoc docierała bezpośrednio do pacjentów. 
Chcemy pomagać przetrwać pacjentom ten trudny okres 
w ich życiu, jakim jest pobyt w szpitalu i okres rekonwale-
scencji po powrocie do domu. Działaniami Fundacji chcemy 
promować zdrowie i zdrowy tryb życia oraz upowszechniać 
osiągnięcia medyczne i naukowe. Ważnym elementem na-
szego działania jest pomoc lekarzom w zdobywaniu wszech-
stronnej wiedzy i poznawaniu najnowocześniejszych metod 
leczenia. Bardzo ważne jest to, aby wiedza docierała do osób 
mających wpływ na proces leczenia. Ostatnio na przykład, 
wraz z Kliniką profesor Elżbiety Smolewskiej zorganizowa-
liśmy ogólnopolską konferencję na temat chorób reumatycz-
nych u dzieci. Istotne jest, żeby wiedza o tych chorobach, 

docierała również do rodziców, aby mogli szybko zareago-
wać i nie lekceważyli dolegliwości dziecka. Obszarów pracy 
w promocji i ochronie zdrowia jest naprawdę dużo.

Proszę zatem opowiedzieć o najbliższych planowanych 
działaniach Fundacji?
Zacznę od naszych stałych akcji, do których należą Mikołaj-
ki, Dzień Dziecka, Dzień Pielęgniarki i piknik dla dzieci le-
czonych w szpitalu na Spornej. Jednak największe wrażenie 
robią na pacjentach koncerty muzyczne, które od niedawna 
zaczęliśmy organizować w szpitalu. Zależało nam, aby w ten 
sposób przekazać im dobre emocje i dodać otuchy, wspiera-
jąc ich tym samym w rekonwalescencji i powrocie do zdro-
wia. Odwiedzamy pacjentów na oddziałach, gdzie czują się 
często zagubieni i smutni. Czasem hojny sponsor przekaże 
słodycze, jakieś kosmetyki, maskotki dla dzieci, dzielimy 
wszystko, co mamy. Dostajemy wiele podziękowań, ale za-
wsze najważniejszy jest uśmiech na twarzy chorego. To spra-
wia, że chce się dalej pracować. Takich akcji zorganizowali-
śmy już wiele, a cały projekt nazwaliśmy „Iskierką Radości”. 
W ramach profilaktyki zdrowotnej organizujemy spotkania 
zachęcające ludzi do przeprowadzania badań kontrolnych, 
a obecnie przygotowujemy program „Dzień Zdrowia”, dedy-
kowany pracownikom łódzkich firm, podczas firmowych 
spotkań integracyjnych. W tym programie, oprócz podsta-
wowych badań kontrolnych, będziemy oferować porady 
i rozmowy edukacyjne, oraz ćwiczenia z ratownictwa me-
dycznego przy wsparciu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Najważniejszy jest zawsze 
uśmiech na twarzy chorego

Nie korzystamy z żadnych dotacji, więc 
aby Fundacja mogła realizować swoje 
cele statutowe i pełnić swoją misję, musi 

sama pozyskiwać i wypracowywać 
środki. Organizujemy wiele akcji, konferencji 

naukowych, eventów charytatywnych, 
włączamy się w różne działania społeczne

Rozpoczęliście także projekt, który obejmuje dzieci 
z łódzkich domów dziecka. Na czym on polega?
Ten projekt realizujemy wspólnie z łódzkim Lions Club, 
z którym w tym roku podjęliśmy współpracę. Chcemy, 
aby wszystkie dzieci z łódzkich domów dziecka zosta-
ły przebadane w poradniach szpitalnych. Chcemy także 
dofinansować dla nich aparaty ortodontyczne. Szukamy 
chętnych, którzy pomogliby to sfinansować.

No właśnie, skąd na to wszystko pieniądze?
Nie korzystamy z żadnych dotacji, więc aby Fundacja mogła 
realizować swoje cele statutowe i pełnić swoją misję, musi 
sama pozyskiwać i wypracowywać środki. Organizujemy 
wiele akcji, konferencji naukowych, eventów charytatyw-
nych, włączamy się w różne działania społeczne, ale przede 
wszystkim realizujemy zadania dzięki hojnym, szlachet-
nym ludziom – naszym darczyńcom. Potrzebne środki po-
zyskujemy również podczas Kolacji Charytatywnych „Serce 
dla Serc”. Te kolacje są wyjątkowe same w sobie, bo poza 
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Szybko zmieniający się świat stawia przed każdym 
przedsiębiorcą ogromne wyzwania i wymusza konieczność 
podejmowania szybkich i skutecznych decyzji, które 
pozwolą zbudować i utrzymać przewagę konkurencyjną 
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. 
Podstawą świadomych i celnych decyzji jest szybko i rzetelnie 
dostarczona informacja zarządcza.

Rachunkowość zarządcza od wielu lat wykorzysty-
wana jest m.in. w USA i Europie Zachodniej, w Polsce 
doskonale sprawdza się w korporacjach. Tymczasem 
tak naprawdę ułatwia prowadzenie każdego biznesu 
niezależnie od jego wielkości. Dlaczego?

– Narzędzia wykorzystywane w rachunkowości za-
rządczej wspierają procesy podejmowania decyzji, pla-
nowania oraz kontrolowania, jak również pozwalają 
analizować przyczyny słabych wyników przedsiębior-
stwa. To takie stawianie procesu księgowego na głowie, 
bo dzięki analizom jesteśmy w stanie niemal natych-
miast po zakończonym miesiącu odpowiedzieć na pyta-
nia: na czym firma najwięcej zarabia, który klient przy-
nosi największy zysk, które obszary należy poprawić, 
by zysk był jeszcze większy. I co najważniejsze analizu-
jąc dane w czasie rzeczywistym, możemy podjąć wiele 
istotnych dla firmy decyzji – tłumaczy Nadia Goszczyń-
ska, właścicielka firmy NELKO Meblowanie Finansów, 
pomysłodawczyni Akademii Przedsiębiorcy.

Większość małych i średnich firm opiera swoją dzia-
łalność na rachunkowości finansowej, czyli generuje 
główne informacje finansowe na potrzeby urzędów 
skarbowych. Tymczasem współczesne przedsiębior-
stwo potrzebuje również kompletnych i zwięzłych 
informacji na potrzeby wewnętrzne, czyli zarządcze. 
Poprzez ciągłą analizę uzyskanych wyników, stałą 
weryfikację przepływów pieniądza, ustalanie i hierar-
chizację procesów oraz wiele innych, równie ważnych 
czynności, gromadzone są dane, dzięki którym możli-
we staje się efektywne i szybkie podejmowanie decyzji, 
a w rezultacie sprawne zarządzanie firmą.

– Z reguły w firmach wygląda to tak, że po zakoń-
czeniu miesiąca zaraz przed 20. przedsiębiorca dostaje 
informacje o zobowiązaniach podatkowych i ogólnym 
wyniku firmy. Dane te wyliczane są m.in. na podstawie 
faktur, które z reguły spływają do zewnętrznych biur 
rachunkowych. I zwykle to właściciel zanim przekaże 
dokumenty do biura rachunkowego, sam prognozu-
je, jakie będzie musiał zapłacić podatki. Robi to oczy-
wiście z dużą dozą prawdopodobieństwa, by poznać 
rząd wielkości –  tłumaczy Nadia Goszczyńska. – My 
jesteśmy przekonani, że tylko dane finansowe dostar-
czone na konkretny czas mają wartość ekonomiczną, 

Bądź krok przed 
konkurencją

reszta to przysłowiowa „musztarda po obiedzie”. Dla-
tego naszym klientom przekazujemy szczegółowe dane 
finansowe do piątego dnia miesiąca. Dostarczając in-
formacje w takim terminie, szybko znajdujemy odpo-
wiedź na pytanie: „gdzie jest przyczyna” dobrego czy 
złego wyniku, dajemy właścicielowi czas do działania 
i kierujemy jego uwagę na prognozowanie, w tym po-
datkowe. On nie dostaje już informacji po czasie, tylko 
z kwotami podatków do zapłacenia, on ma jeszcze czas 
na zrozumienie i weryfikację swoich finansów. Jeste-
śmy nawet w stanie prognozować wynik przed zakoń-
czeniem miesiąca, ale w tym przypadku musimy już 
znać daną firmę i posiadać wiedzę na temat projektów, 
zamówień, kontraktów czy kosztów stałych. Bazując 
na takich danych operacyjnych, przedsiębiorca może 
na bieżąco myśleć o zmianach strategicznych, kreślić 
plany i pomysły, zderzając je ze zmianami przepisów. 
Ma czas, by przygotować się i podjąć decyzję – zgodnie 
z powiedzeniem „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

O wprowadzeniu rachunkowości zarządczej do dzia-
łań firmy, powinien pomyśleć każdy przedsiębiorca, 
dzięki niej bowiem wyjaśni wszelkie wątpliwości do-
tyczące m.in. sposobu działania, pracownicy szybko 
będą otrzymywać ważne informacje tak, by zysk firm 
był jak największy, dokonać można wyboru zadań, na 
których w danym momencie powinna być skupiona 
uwaga całej firmy, kontrolować poszczególne procesy, 
realizować plany i budżet.

I dobrze, gdy na finanse firmy spojrzy osoba z ze-
wnątrz. – Dzięki świeżemu spojrzeniu i braku zależno-
ści nie ulegamy rutynie. Dostrzegamy detale. Możemy 
otwarcie zapytać, po co firma wytwarza sto produktów 
skoro połowa z nich jest nierentowna. Patrzymy na pro-
cesy z punktu widzenia zysku, nie ulegamy emocjom. 
Dla nas są to rzędy cyfr, które mają w procesie złożyć 
się na jedno – zysk firmy, by ta mogła dalej się rozwijać 
–  wyjaśnia Nadia Goszczyńska. z

Łódź, ul. Łąkowa 11
tel. 577 410 710
biuro@nelko.pl
MeblowanieFinansow.com.pl

pozyskiwaniem środków na realizację naszych działań, 
służą też integracji wszystkich środowisk. Tu nie ma po-
działów na lekarzy, pacjentów czy ludzi biznesu i kultury. 
Tu wszyscy spotykamy się w szczytnym celu, pamiętając 
o tym, że każdy z nas może być potencjalnym pacjentem, 
a tym samym beneficjentem swojego własnego altruizmu. 
W tym roku, czwarta edycja Kolacji, odbędzie się 29 listopada. 
Tym razem zaplanowałam realizację tego wydarzenia 
w Hali Expo. To jest wielkie wyzwanie, ponieważ sala jest 
duża i musimy włożyć mnóstwo pracy, aby wydarzenie to 
było równie eleganckie, jak w najlepszym hotelu. Jestem 
przekonana, że będzie to wyjątkowy bal andrzejkowy. Już 
dziś zapraszam wszystkich ludzi dobrego serca. Jesteśmy 
przygotowani na 500 gości.

Szykuje się doskonała zabawa...
Jak zwykle. W programie przygotowaliśmy koncert Pawła 
Stasiaka z Zespołem Papa D, występ Borysa Ławreniwa, 
koncert Big  Bandu „Fabryka Wełny”. Krótko mówiąc – bę-
dzie tanecznie i wesoło. Nasi Goście mogą również liczyć 

na pyszną kolację, zimne przekąski w formie bufetów, de-
ser i wino. Wielu wspaniałych ludzi popierających naszą 
akcję zostało naszymi Ambasadorami i zapowiedziało 
swój udział, są to: Monika Kuszyńska, Robert Janowski, 
Magda Michalak, Piotr Pustelnik, Iza Połońska, Maciej 
Pol, Izabella Żebrowska i Aleksandra Urbańczyk.

Podczas kolacji odbędzie się licytacja i loteria fantowa. 
Na co zbieracie w tym roku?
Dochód z licytacji i loterii przeznaczony będzie na pomoc 
Klinice Rehabilitacji Centralnego Szpitala Klinicznego Uni-
wersytetu Medycznego. Pacjentami Kliniki są osoby po cięż-
kich urazach, operacjach i udarach, które potrzebują rehabi-
litacji, a także chorujący na stwardnienie rozsiane i chorobę 
Parkinsona. Warto dodać, że dzięki ubiegłorocznej Kolacji 
udało nam się przekazać 50 000 złotych Uniwersyteckiemu 
Centrum Pediatrii. Pomogliśmy w ten sposób wyremonto-
wać Oddział Rehabilitacji, co znacznie poprawiło warunki 
leczenia rehabilitacyjnego dzieci.

Waszą działalność od lat wspiera wiele osób. Jest ktoś, 
komu szczególnie chciałaby Pani podziękować za pomoc?
Chciałabym podziękować wszystkim: artystom, wolonta-
riuszom, darczyńcom, pacjentom i innym osobom, które 
wspierają i kibicują działaniom Fundacji. Oni dodają nam 
siły do dalszego działania. Mamy swoich wielkich dobro-
czyńców, którzy nigdy nie zostawiają nas w potrzebie. Są 
to takie firmy jak Aflofarm, Immergas, Veolia, Brubeck, 
Virako, Bielenda, Delia, Rossmann, Helios. Dobrym du-
chem Fundacji jest Monika Domarecka, Dyrektor CSK UM. 
Pomagają nam członkowie Rady Fundacji.

Teraz Kolacja Charytatywna, a jakie plany na przyszły rok?
Jest ich dużo! Przede wszystkim wdrażanie programu 
„Dzień Zdrowia”, kontynuacja „Iskierki radości” i wszyst-
kich innych dotychczasowych akcji. Już dziś przygotowuje-
my się do pomocy Klinice Elektrokardiologii przy realizacji 
jej dużego, corocznego projektu – VII konferencji kardiolo-
gicznej „W sercu Łodzi”. I oczywiście kolejny piknik dla 
dzieci, kolejna kolacja „Serce dla Serc”.

Jak przy tym nawale obowiązków znajduje Pani czas na 
prowadzenie firmy?
Niestety coraz trudniej pogodzić mi te dwie aktywności. 
Miała być chwila w Fundacji, a zrobiło się prawie 5 lat 
i ciągle jest coś ważnego do zrobienia. Moje działania jako 
przedsiębiorcy coraz częściej schodzą na kolejne, mniej 
istotne plany, ale nie poddaję się. W ubiegłym roku, w ra-
mach działalności gospodarczej, wyremontowałam stary, 
mały kościółek ewangelicki, który teraz stał się piękną, 
nowoczesną salą konferencyjno-koncertową Templum.

Jaką osobą jest Pani prywatnie?
Jestem dumną mamą i szczęśliwą babcią! z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler
Make-up Kamila Lewandowska

Zdjęcia dzięki uprzejmości restauracji Stary Rynek 2 w Łodzi.
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LIFE IN. Łódzkie: Trzydzieści lat na rynku – wspaniały 
jubileusz! Już trzy dekady zajmujecie się Państwo 
wyposażaniem laboratoriów. Jakie były początki? 
Dlaczego wybór padł właśnie na taki asortyment?
Małgorzata Witkowska: Trzydzieści lat temu, po zmianie 
ustrojowej, wśród Polaków pojawiła się ogromna nadzieja 
na to, że to, co złe za nami, a teraz będzie tylko lepiej. I wła-
śnie ta nadzieja sprawiła, że mąż, z wykształcenia chemik, 
zdesperowany, by utrzymać rodzinę, rozczarowany pracą 
badawczą w przemysłowym ośrodku naukowo-badaw-
czym, zaczął szukać nowych możliwości rozwoju i sposobu 
zarabiania na życie. Zależało mu na tym, by była to pra-
ca, na której efekt będzie miał realny wpływ. Zaczął więc 
z kolegą pisać listy do zachodnich producentów w branży 
laboratoryjnej. Jedna z nich – filia J.T.Baker w Niemczech 
– zaprosiła męża na rozmowę. Po trwającym ponad dziesięć 
godzin spotkaniu, zaproponowano mu wyłączną dystrybu-
cję odczynników wysokiej czystości oraz drobnego sprzętu 
do chromatografii na terenie Polski.

Sławomir Witkowski: Ta marka nie była znana w polskich 
laboratoriach. Nie były znane ani stosowane też nowocze-
sne metody i techniki badań środowiska, leków, wody, po-
wietrza, czyli całego naszego otoczenia. Trzeba było je roz-
propagować. Wyzwanie ciekawe i karkołomne. Oznaczało 
tłumaczenie broszur angielskojęzycznych, współpracę 
z naukowcami, uczestnictwo i promocje na konferencjach 
naukowych oraz jeżdżenie po kraju i promowanie metod 
i produktów w bezpośrednich rozmowach.
Małgorzata Witkowska: Naszą misją stała się pomoc pol-
skim laboratoriom w dostosowaniu ich do światowych stan-
dardów. W latach 90. ubiegłego stulecia rocznie braliśmy 
udział w 32 konferencjach, ale sprzedawaliśmy niewiele. 
Pierwsze zamówienie na odczynniki J. T.Baker warte było 
100 marek niemieckich.

Motto firmy brzmi: „Najwyższa jakość we wszystkim, co 
robimy! Zadowolony klient jest celem najwyższym!” Jak 
w ciągu trzydziestu lat zmieniły się warunki prowadzenia 

biznesu, jak widzą Państwo rozwój branży po tylu latach 
działalności?
Sławomir Witkowski: Przez pierwsze dwa lata pracowa-
liśmy tylko z żoną. Wynajmowaliśmy dwa pomieszczenia, 
jedno biurowe i jedno na magazyn w Zakładzie Amin Bio-
gennych PAN w Łodzi. W miarę, jak rosły potrzeby labo-
ratoriów, rozszerzał się też nasz asortyment i przybywało 
pracowników. Coraz więcej laboratoriów decydowało się 
na akredytację, co wymuszało na nich zmianę metod ba-
dań, a to z kolei wymagało nowoczesnego sprzętu labora-
toryjnego i wysokiej czystości odczynników, aby wyniki 
badań były powtarzalne i spełniały standardy europejskie.
Małgorzata Witkowska: Firma zmieniała się wraz z po-
trzebami polskiego rynku laboratoryjnego. Mieliśmy co-
raz bardziej zaawansowaną technologicznie ofertę, aż do 
projektowania i wyposażania laboratoriów w najnowsze 
urządzenia i meble, a ostatnio oferujemy również sprzęt do 
badań przedklinicznych leków. Marka WITKO stawała się 
coraz bardziej rozpoznawalna nie tylko w Polsce, lecz tak-
że w Europie Zachodniej. Wyrazem dobrej renomy i wiary-
godności było zaproszenie nas w 2004 roku do partnerstwa 
w ogólnoeuropejskiej grupie logistycznej Lab Logistics Gro-
up. Dzięki temu polski klient zaczął mieć dostęp do miliona 
produktów od siedmiuset producentów europejskich, które 
mogliśmy dostarczać albo z magazynu w Łodzi, albo z cen-
tralnego magazynu LLG w Meckenheim pod Bonn.
Sławomir Witkowski: Mimo szerokiej oferty asortymen-
towej, nasz biznes od strony ekonomicznej rozwijał się 
powoli. Wszystko, co zarobiliśmy, inwestowaliśmy albo 
w nowy asortyment, albo w specjalistów, którzy byliby 
w stanie obsłużyć naszych wymagających klientów i spro-
stać wymaganiom aparatu skarbowego, czy innych insty-
tucji państwa. Jakkolwiek by nie było zawsze staraliśmy się 
i staramy zachować jakość produktów, obsługi i serwisu.

Co oprócz jakości jest ważne w prowadzeniu biznesu?
Małgorzata Witkowska: Oprócz jakości ważne są warto-
ści, takie jak praca, obowiązkowość czy dotrzymywanie 
danego słowa, zarówno klientom jak i pracownikom.
Sławomir Witkowski: Jeśli biznes oparty jest na takich 
wartościach, to klient wraca, a pracownicy wiedzą, że 
pracują w stabilnej firmie i mogą zaplanować swoje życie 
osobiste i zawodowe.
Małgorzata Witkowska: Ważne jest również stałe poszu-
kiwanie innowacyjnych rozwiązań, zarówno produkto-
wych jak i zarządczych.

Współpracujecie Państwo z uczelniami. 
Sławomir Witkowski: Firma zrodziła się z pasji do na-
uki i konsekwentnie przez trzydzieści lat istnienia ściśle 
współpracuje ze środowiskiem naukowym. Współpraca 
oraz pomoc w rozwoju polskich placówek naukowych 
i badawczych wpisana jest od początku w misję WITKO. 
Nie tylko dostarczamy sprzęt czy odczynniki, ale także 
uczestniczymy w konferencjach naukowych pokazując 
najnowsze rozwiązania technologiczne, współorgani-
zujemy i sponsorujemy konkursy dla studentów uczelni 
wyższych. Jesteśmy członkiem Rad Biznesu przy Wydzia-
łach Chemicznych dwóch łódzkich uczelni oraz Wydziału 
Biologii i Ochrony Środowiska. Propagujemy stosowanie 

najnowszych standardów i norm w projektowaniu i budo-
wie laboratoriów.

W ofercie WITKO jest ponad milion produktów od 
siedmiuset producentów. Ilu pracowników zatrudniacie, 
by to wszystko obsłużyć nie tylko logistycznie?
Małgorzata Witkowska: Obecnie 56 osób, głównie z wy-
kształceniem wyższym magisterskim oraz osiem osób 
z tytułem doktora. Oznacza to, że stawiamy na specjali-
stów, których kształcimy na ekspertów w czasie licznych 
szkoleń w kraju i zagranicą.

Jesteście Państwo partnerami nie tylko w życiu, ale 
i w firmie. Jak dzielicie się obowiązkami?
Małgorzata Witkowska: Mąż jest świetnym handlowcem, 
więc jego domeną jest sprzedaż i marketing. Ja lubię organi-
zować, dzielić prace, tworzyć coś nowego i dbać o szczegóły 
w organizacji. Strategiczne decyzje podejmujemy razem.

Nigdy się nie pokłóciliście, zawsze mieliście spójną wizję 
na rozwój firmy?
Sławomir Witkowski: Wizję mamy wspólną i spójną. 
Spieramy się często, ale osiągamy consensus, bo wiemy, że 
naszym celem jest dobro firmy.

Przypominacie sobie Państwo przełomowe momenty 
w prowadzeniu biznesu, zarówno te dobre, jak i złe? 
Małgorzata Witkowska: Z wyzwaniami mierzymy się każ-
dego dnia. Było kilka trudnych momentów w dziejach WIT-
KO, które bardzo spowolniły rozwój firmy. Jednym z nich 
były nieustanne kontrole skarbowe w latach 1999-2004. 
Kasa państwa była wówczas pusta, a Polska przygotowywa-
ła się do wejścia do Unii Europejskiej. Były też i przełomowe 
momenty, które spowodowały przyspieszenie rozwoju, na 
przykład wejście WITKO do europejskiej grupy logistycznej 
producentów i dystrybutorów Lab Logistic Group.

Co poradzicie młodym, którzy chcą założyć firmę?
Sławomir Witkowski: Do biznesu i stojących przed nimi 
wyzwań powinni podchodzić z pasją i determinacją, a w trud-
nych momentach muszą pamiętać o maksymie Winstona 
Churchilla „Never ever give up” (Nigdy się nie poddawaj). 
Niezwykle istotny jest oczywiście też sam pomysł na biznes.

Jak zamierzacie Państwo uczcić ten wyjątkowy jubileusz?
Małgorzata Witkowska: Właściwie obchodzimy go cały 
rok 2019. Pewnym podsumowaniem będzie Konferencja 
Naukowa „WITKO wczoraj, dzisiaj i jutro w polskiej che-
mii”, która odbędzie się 24 października 2019. Organizu-
jemy ją wspólnie z Wydziałem Chemicznym Politechniki 
Łódzkiej, czyli w miejscu gdzie wszystko się zaczęło. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

30 lat firmy WITKO, czyli najwyższa 
jakość i zadowolony klient!

Są jednym z liderów kompleksowego wyposażania i projektowania laboratoriów. 
Rodzinna firma z polskim kapitałem, działająca nieprzerwanie od 30 lat, 

na przekór zawirowaniom polskiej gospodarki i ciągle rosnącej konkurencji. 
Poznajcie Małgorzatę i Sławomira Witkowskich, właścicieli firmy WITKO.

Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel. 42 676 34 35
info@witko.com.pl
www.witko.com.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Hurtownia, hipermarket, sklep 
wielobranżowy – jak można scharakteryzować rodzaj 
prowadzonej w Selgrosie działalności handlowej?
Marek Chruścielewski: Formuła Cash&Carry, czyli bierz 
i płać, definiuje Selgros jako obiekt przeznaczony dla osób, 
które mają duże potrzeby zakupowe i chcą je zrealizować 
w jednym miejscu. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy 
interdyscyplinarni – wszystkim po trochu.

Kto jest klientem łódzkiego Selgrosa?
Wyznacznikiem miejsca, w którym Selgros decyduje się po-
stawić halę, jest liczba podmiotów gospodarczych, działają-
cych w bliższej i dalszej okolicy. W Łodzi mamy dwie hale, 
ponieważ w naszej firmie uznano, że dla tak dużej liczby 
podmiotów działających w Łodzi i okolicy jedna lokaliza-
cja, to zdecydowanie za mało. A jeżeli chodzi o klientów 
naszych hal, to czasami żartuję, że są nimi wszyscy, którzy 
potrzebują zrobić zakupy dużym wózkiem.

A jakie branże najczęściej i najwięcej kupują w Selgrosie?
Zakupy robią u nas właściciele małych i średnich sklepów 
– wciąż jest to duża grupa naszych klientów, no i oczy-
wiście przedsiębiorcy prowadzący działalność lub za-
rządzający małymi i średnimi firmami z różnych branż. 
Najbardziej perspektywiczną grupą klientów są jednak 
właściciele lokali gastronomicznych, hoteli i dostawcy 
cateringu, czyli placówki z grupy „HoReCa”. W ostatnich 
latach notuje ona w Polsce dynamiczny rozwój. Dostoso-
wujemy dla nich naszą ofertę wraz z dowozem do klienta.

Ile produktów można kupić w hali?
Gdybym powiedział, że mamy nieograniczony asorty-
ment, to nie byłaby duża przesada. Selgros ma bardzo 
szeroką gamę produktów, ponad 50 tysięcy. Jest to koszyk 
nieporównywalny z innymi wielkopowierzchniowymi 
sklepami. Zdecydowaliśmy się na to dlatego, żeby właśnie 
zaspokoić potrzeby klienta ze zróżnicowanymi potrzeba-
mi. Ważne, aby w jednym miejscu klient mógł zaopatrzyć 
się w możliwie najszerszy asortyment.

Selgros w Łodzi ma już 20-letnią tradycję. Jako jedna 
z pierwszych w Polsce pojawiła się hala przy ul. 
Rokicińskiej. Jak od tamtego czasu zmienił się sam 
Selgros i preferencje zakupowe klientów?

Zdobywanie klientów przypominało 
sadzenie trawnika po jednej trawce

Halę przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi zbudowano 20 lat temu. Dziś jest jednym 
z najchętniej odwiedzanych przez przedsiębiorców i zwykłych łodzian sklepów 

wielkopowierzchniowych. O tym, jak się zdobywa lojalnych klientów, rozmawiamy 
z Markiem Chruścielewskim, dyrektorem hali Selgros Cash&Carry Łódź-Rokicińska.

Można powiedzieć, że dziś w handlu jedyną stałą rzeczą jest 
ciągła zmiana. Handel w ostatnich latach mocno ewoluuje 
– zmienia się jego model, pojawiają się nowe sieci handlo-
we, zarówno polskie jak i zagraniczne. Można powiedzieć, 
że w Polsce już trzecie pokolenie realizuje swoje preferencje 
zakupowe korzystając z tak zwanego „segmentu nowocze-
snego”, czyli handlu wielkopowierzchniowego i zorganizo-
wanego w dużych sieciach. Kiedy 20 lat temu otwieraliśmy 
halę przy Rokicińskiej, Łódź była nazywana stolicą hiper-
marketów. Średnio co miesiąc w mieście otwierał się wielko-
powierzchniowy obiekt jakiejś sieci, co budziło powszechne 
zdziwienie. Zastanawiano się, kto będzie kupował w tych 
sklepach, który pierwszy zbankrutuje z braku klientów. 
Niektórzy rzeczywiście zniknęli z rynku, ale na ich miejscu 
działają inni pod nowymi markami handlowymi. W Łodzi, 
jak i w innych miastach, systematycznie z roku na rok ro-
śnie powierzchnia handlowa. Można zatem powiedzieć, że 
jesteśmy społeczeństwem, którego potrzeby konsumpcyjne 
wciąż rosną. Łódzki handel nieustannie się zmienia, dosto-
sowuje ofertę do potrzeb klientów. Każdy szuka swojej drogi. 
Selgros również, a miarą tego, że udało się nam wyjść na-
przeciw oczekiwaniom klientów jest to, że na polskim rynku 
mamy jeden z lepszych wyników jako sieć handlowa. Obie 
łódzkie hale – przy Rokicińskiej i Pabianickiej – dokładają 
do tego swoją cegiełkę.

Od pięciu lat Selgros oferuje możliwość zakupów 
w sklepie internetowym. Czy to usługa wyłącznie dla 
firm i przedsiębiorców, czy każdy może z niej skorzystać?
Sklep internetowy Selgros24.pl jest odpowiedzią na ocze-
kiwania nabywców. Chcemy istnieć również w tym obsza-
rze, dając w ten sposób klientowi możliwość wyboru, jak 
chce zrobić zakupy. W sklepie internetowym mogą kupo-
wać wszyscy, proces rejestracji i założenie konta nie jest 
żadnym problemem, a ceny są atrakcyjne.

Co jest największym atutem Selgrosa ?
W przypadku naszej hali mamy wielu klientów, którzy są 
z nami już od 20 lat. I właśnie to jest naszym największym 
atutem i wartością. Warto podkreślić, że na początku nie 
było łatwo. W Łodzi sklepy wielkopowierzchniowe powsta-
wały w centrum miasta, ludzie mieli do nich blisko. Nasza 
hala powstała na peryferiach Łodzi, zgodnie zresztą z zasa-
dami. Na początku pozyskiwanie klientów wyglądało trochę 
tak, jak sadzenie trawnika po jednej trawce. O każdego trze-
ba było dbać, zabiegać i niemal do każdego dopasowywać 
ofertę. Zawsze pamiętaliśmy o każdej grupie naszych klien-
tów – i o tych małych, średnich i o największych. I od wielu 
lat to procentuje. Klienci to tylko jedna strona medalu, drugą 
jest nasza załoga. Zdradzę, że aż 45 osób pracuje w hali od sa-
mego jej początku. To prawie jedna czwarta zatrudnionych. 

Z pozostałych pracowników też wielu ma długoletni staż. To 
kręgosłup naszej firmy – niezastąpieni dla nas i dla klientów. 
Stabilność załogi i jej doświadczenie, to w dzisiejszej bardzo 
trudnej sytuacji na rynku pracy wielka wartość.

Czy dziś firma boryka się z problemem braku 
pracowników na rynku?
Cały handel wielkopowierzchniowy boryka się z niedostat-
kiem pracowników. To dziś problem ogólnopolski, z którym 
coraz częściej przedsiębiorcy nie radzą sobie. Najgorsze, że 
nie ma w perspektywie planu, jak z tej sytuacji wyjść. Nie 
ma zachęt, które skłaniałyby osoby do podjęcia pracy. Praco-
dawcy radzą sobie jeszcze tylko dzięki temu, że nasz rynek 
zasilają pracownicy ze Wschodu, przede wszystkim z Ukra-
iny. Wielu naszych klientów skarży się, że brak pracowników 
spowalnia rozwój ich firm, innym grozi upadek, ponieważ 
nie ma kto pracować. Coraz częstsze są przypadki ogranicza-
nia produkcji czy usług ze względu na brak rąk do pracy.

Selgros prowadzi działalność charytatywną 
i prospołeczną wspierając łódzkich sportowców, 
artystów, uczestnicząc w przedsięwzięciach 
organizowanych przez lokalne społeczności. To strategia 
marketingowa czy bardziej potrzeba pomagania?
Obydwa czynniki. Prosta reklama nie odnosi takiego 
efektu, jak współpraca z różnymi środowiskami lokalny-
mi. Chcemy być wszędzie gdzie są nasi klienci, mieć part-
nerów i przyjaciół, którzy będą nam sprzyjać. Poza tym 
szanując naszych klientów szanujemy także środowiska, 
w których żyją. Jeżeli wiemy, że nasz klient lubi teatr, to 
wybierzemy się tam razem z nim, jeżeli woli koncert, to 
też nas tam powinien znaleźć, wydarzenie sportowe – też 
tam będziemy. Wspieramy wiele różnych imprez i przed-
sięwzięć. Staramy się być wszędzie tam, gdzie są nasi 
klienci. Oni to dostrzegają i szanują. Tak samo jest z dzia-
łalnością charytatywną. Staramy się pomagać najbardziej 
potrzebującym. Mogę powiedzieć, że Selgros jest firmą, 
która miała i ma bardzo prospołeczne nastawienie.

Zbliża się gorący okres dla handlu – za pasem święta. 
Z pewnością szykowane są promocje i nowe oferty.
Przygotowujemy się do tego, jak wszyscy.

A karp żywy będzie?
Zawsze odpowiadamy na zapotrzebowanie naszych klien-
tów. Obecny trend to odejście od sprzedawania żywych ryb 
i mam nadzieję, że ta tendencja się upowszechni. 

Czy Łódź to dobre miejsce do handlu hurtowego?
Łódź jest miastem, które w ostatnich latach dynamicznie 
się rozwija. Wystarczy wyjrzeć przez okna naszej hali, 
żeby się o tym przekonać. 20 lat temu byliśmy poza mia-
stem. Dziś miasto przyszło do nas – wokół wiele nowych 
inwestycji, niedaleko osiedla mieszkaniowe, autostrada. 
Oby tak dalej. Rozwijamy się i jesteśmy częścią Łodzi. 
Trzymamy kciuki za naszą Łódź! Wszystkim czytelnikom 
życzę sukcesów w imieniu całej załogi Selgros w Łodzi. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler

Gdybym powiedział, że mamy 
nieograniczony asortyment, to nie byłaby 

duża przesada. Selgros ma bardzo szeroką 
gamę produktów, ponad 50 tysięcy 
„
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Stara Drukarnia, nowa ikona Łodzi!
Od kilku lat łodzianka, wciąż poznaje dzieje Łodzi fabrykanckiej, 

pasjonatka łódzkich kamienic, osoba zarządzająca wielomilionową 
inwestycją realizowaną w Starej Drukarni. LIFE IN. Łódzkie w rozmowie 

z Martą Zgłobicką – prezesem zarządu Starej Drukarni.

LIFE IN. Łódzkie: Podoba się Pani Łódź?
Marta Zgłobicka: Bardzo. To miasto kontrastów lecz 
z ogromnym potencjałem, niesamowitą historią i wielo-
ma fantastycznymi ludźmi. Kilka lat temu zakochałam 
się w Łodzi, choć przyznam się, że nie była to miłość od 
pierwszego wejrzenia. Moje uczucie do tego miasta rosło 
wraz z każdym poznanym miejscem, jego historią, space-
rami po łódzkich parkach, spotykanymi tutaj ludźmi.

Zarządza Pani inwestycją wartą wiele milionów złotych. 
Spora odpowiedzialność…
O tak, i równie duże wyzwanie. Inwestorzy zaufali mi, a ja 
nie zamierzam tego zaufania zawieść. To, co robię zawo-
dowo, doskonale współgra z moją pasją i tym, co chciałam 
w Łodzi robić – przywracam świetność starej fabryce 
i przy okazji Łodzi. Inwestorom podoba się, że nadaję cha-
rakter tej inwestycji i kreuję ją.

Stara Drukarnia czy Drukarnia Centre – której nazwy 
należy używać?
Drukarnia Centre to nazwa spółki, a Stara Drukarnia przy 
Gdańskiej 130 to nazwa marketingowa biurowca klasy A, 
który jest nowym miejscem na łódzkiej mapie zrewitali-
zowanych fabryk. Tożsamość miejsca jest dla mnie naj-
ważniejsza, więc nie wyobrażam sobie innej nazwy dla tej 
inwestycji. Nazwa Stara Drukarnia przyjęła się już wśród 
najemców i przede wszystkim wśród łodzian.

Budynek ma prawie 100 lat. Przed wojną prowadzono 
tu różne działalności – produkowano m.in. pasy pędne, 
ale też i pończochy. Podczas wojny na jednym z pięter 
działała mała drukarnia i introligatornia, po wojnie 
ulokowano tu Drukarnię Wojskową. A co będzie teraz?
Teraz jest tu biurowiec klasy A. Budynek oprócz industrial-
nych wnętrz z piękną czerwoną cegłą oraz żeliwnymi słupa-
mi ma wszystko, czego oczekują nawet najbardziej wymaga-
jący najemcy. Podłogi podnoszone, okablowanie najnowszej 
generacji, najwyższej klasy wentylacja oraz klimatyzacja, 
kontrola dostępu w całym budynku, ogromny taras na pią-
tym piętrze, klimatyczna recepcja z salką konferencyjną dla 
naszych najemców, dziedziniec z miejscami do parkowania 
oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów. Zapewniliśmy tu 
wszystko, co mają najnowocześniejsze biurowce.

Eksperci od nieruchomości mówią, że to budynek 
z potencjałem – centrum miasta, dobry dojazd 
i doskonałe wyposażenie. Co jest największym atutem 
Starej Drukarni?
To wszystko, co Pan wymienił jest ważne, ale to można 
znaleźć również w nowych biurowcach zbudowanych ze 
stali i szkła. Jednak Stara Drukarnia ma coś, czego inne 
budynki nie mają – duszę, przeszłość i tożsamość. I wła-
śnie to jest naszą przewagą.

A najemcy? Główny budynek i oficyna to razem prawie 5 
tysięcy mkw. Sporo miejsca. Czy już wszystko wynajęte?
Mamy już podpisane umowy z kilkoma najemcami. Z kil-
koma innymi trwają negocjacje. Miło nam jest, kiedy przy 
podpisywaniu umowy mówią, że zdecydowali się uloko-
wać swoje biuro właśnie w Starej Drukarni, bo dostrzegli 

nasze zaangażowanie w ten projekt, realizowane i plano-
wane pomysły, wyjście naprzeciwko ich oczekiwaniom. 
Po prostu doceniają nasz pomysł na to miejsce.

Zdradzi Pani ten pomysł?
Stara Drukarnia to miejsce, w którym praca ma być przy-
jemnością. Chcemy tutaj stworzyć przestrzeń, która umożli-
wi realizację zadań, pozwoli na relaks, obcowanie z kulturą 
i sztuką. Dziś ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy 
pracą i normalnym życiem. Zwracają na to uwagę zarów-
no pracodawcy, jak i pracownicy. Dlatego w Starej Drukar-
ni przewidziano nie tylko powierzchnie biurowe, mają się 
w nim znaleźć także lokale usługowe, bistro i galeria.

A’propos galerii – kilka tygodni temu wystartował 
projekt Drukarnia Sztuki, w którym promujecie młodych 
łódzkich artystów. Skąd pomysł na taką działalność?
Najlepsze pomysły podsuwa, jak zwykle, życie. Najwięk-
szym problemem, z którym borykają się młodzi twórcy, 
jest zawsze ten sam – możliwość zaprezentowania siebie 
i swojej sztuki. Tradycyjne galerie są niedostępne dla nie-
znanych i początkujących artystów. Trudno im się więc 
promować. Wspólnie z inwestorem, doszliśmy do wniosku, 
że przestrzeń, która czeka na najemców, warto przezna-
czyć na potrzeby prezentacji określonych działań arty-
stycznych. Klucz doboru artystów jest prosty – wystawę 
u nas może mieć każdy, kto jest młodym twórcą i pochodzi 
z Łodzi lub z naszego regionu. Udostępniamy przestrzeń 
w Starej Drukarni, pomagamy w organizacji, a twórca musi 
dostarczyć swoje dzieła i pokryć niezbędne koszty.

Na dziedzińcu Starej Drukarni, jedną ze ścian zdobi 
ogromny mural. Ciekawi mnie dlaczego zdecydowaliście 
się Państwo na to oryginalne przedsięwzięcie?
Mural powstał we współpracy z Fundacją Urban Forms, 
a jego autorem jest znany rosyjski artysta Andrey Berger. 
Projekt z muralem doskonale wpisuje się w podejście in-
westorów do tego miejsca i poszukiwania równowagi po-
między pracą a odpoczynkiem. Możliwość obcowania ze 
sztuką pozwala oderwać się od codziennych obowiązków. 
Podnosi także prestiż tego miejsca. Proces powstawania 
muralu był dla nas niezwykłą przygodą – Łódź i Stara Dru-
karnia znalazły się na międzynarodowej trasie artysty. 
Projekt o nazwie „Tryptyk” obejmował trzy miasta (Mo-
skwę, Mińsk i Łódź), a w jego powstanie było zaangażowa-
nych 11 osób. Artysta, w każdym mieście, tworzył mural 
oraz graffiti na najnowszym modelu BMW serii 3. W Łodzi 
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graffiti na aucie powstało na rynku Manufaktury. Jakby 
tego było mało, specjalnie na odsłonięcie muralu został 
przygotowany mapping przez wybitnego rosyjskiego gra-
fika „Cyber Tiger”.

Kiedyś Łódź rozświetlało kilkaset neonów i nazywana 
była „miastem neonów”. Dziś zostało ich niewiele. Jeden 
z nich zaświeci na dachu Starej Drukarni.
Napis „Stara Drukarnia” będzie ledową instalacją artystycz-
ną nawiązującą formą do neonu. Razem z inwestorem chcę 
w ten sposób nawiązać do czasów, kiedy w krajobrazie Łodzi 
były setki neonów. Przede wszystkim jednak chcemy wyróż-
nić miejsce i budynek, i powiedzieć: to jest właśnie Stara Dru-
karnia, a nie jakiś tam kolejny biurowiec klasy A. (śmiech)

W Łodzi jest Pani od kilku lat. Co Panią do nas przygnało?
Też miłość! (śmiech) Jest stąd. Mój partner jest totalnie za-
kręcony na punkcie Łodzi i ma na imię Adam. Poznaliśmy 
się kilka lat temu. Na początku spędzałam w Łodzi tylko 
weekendy i właśnie wtedy zaczęłam poznawać miasto. 
Kiedy przyjeżdżałam, Adam oprowadzał mnie po Łodzi 
i wyjaśniał jej niesamowitą historię. Pokazywał pałace 
i kamienice łódzkich fabrykantów, opowiadał ich zawiłe 
dzieje. Historia Łodzi jest może krótka, ale intensywna. 
Potrafi wciągnąć, czego jestem żywym przykładem. Gdy 
po jakimś czasie postanowiliśmy zamieszkać razem, wy-
bór miejsca był formalnością.

Jestem zaskoczony – młoda osoba zamiast o klubach 
i knajpach, których sporo w Łodzi, opowiada o historii 
tego miasta…
...Bo ona jest fascynująca i nieodkryta, dlatego. Poza tym 
właśnie dzięki temu odkryliśmy w sobie nową pasję – 
swoimi działaniami, wspólnie z partnerem, chcielibyśmy 
przyczynić się do powrotu świetności Łodzi.

Stara Drukarnia to Pani najważniejszy i najbardziej 
spektakularny projekt.

Zgadza się, jednak zanim się tu pojawiłam, kupiliśmy i urzą-
dziliśmy samodzielnie kilka mieszkań. Oczywiście bierzemy 
na to kredyty, które się później spłacają z najmu. Zawsze po 
zakupie mieszkania angażujemy się w działalność wspólnoty 
mieszkaniowej po to, by poprawić estetykę miejsca. Czasem 
udaje się również zaangażować innych mieszkańców – wzor-
cowy przykład to wspólnota na ul. Jaracza 42. Gdy kupiliśmy 
tam mieszkanie poczuliśmy się odpowiedzialni za dziedzic-
two, które pozostawił po sobie Karol Wutke – fabrykant, 
który wybudował tę kamienicę. Na początku nie mieliśmy 
pojęcia o remontach konserwatorskich, dotacjach, czy prze-
targach na wybór firmy. Wszystkiego musieliśmy się sami 
nauczyć. Tutaj przydało się nasze doświadczenie w biznesie 
i upór w dążeniu do realizacji celu. Sami znaleźliśmy źródła 
finansowania, przygotowaliśmy „cash-flow” i namówiliśmy 
pozostałych lokatorów do zmian. Zaczęliśmy od remontu 
elewacji frontowej, na który udało nam się uzyskać dofinan-
sowanie od Miejskiego Konserwatora Zabytków. Opracowali-
śmy też plan kolejnych remontów i działań społecznych, ale 
o tym opowiem przy kolejnej okazji. Poszliśmy jeszcze krok 
dalej. Postanowiliśmy znaleźć grobowiec Karola Wutke i jako 
wspólnota mieszkaniowa zaopiekować się nim po dekadach 
zapomnienia. Grobowiec odszukaliśmy w ewangelickiej czę-
ści Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi, niedaleko 
kaplicy Karola Scheiblera. Chyba jeszcze nikt przed nami nie 
podjął się takiej aktywności, a przecież taka postawa to cecha 
dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego. Liczę na to, że inni 
mieszkańcy Łodzi pójdą w nasze ślady! To, zaraz po sukcesie 
komercyjnym Starej Drukarni, jedno z moich marzeń… z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zjęcia Paweł Keler

Łódź, Gdańska 130
tel. 882 096 532
biuro@stara-drukarnia.com
 www.drukarnia-center.pl

LIFE IN. Łódzkie: Kiedy zdecydował Pan, że zostanie 
trenerem wystąpień publicznych?
Jerzy J. Buczyński: Pomysł pojawił się po latach doświad-
czeń scenicznych. Jako iluzjonista wykorzystuję mnóstwo 
sugestii, aby kreować w umysłach moich widzów taką 
rzeczywistość, w jaką chcę, aby uwierzyli. W pewnym mo-
mencie zrozumiałem, że tę wiedzę można w prosty sposób 
przełożyć na wystąpienia publiczne.

W jakich codziennych sytuacjach przedsiębiorcy mają 
okazję do wystąpień publicznych?
Z wystąpieniem publicznym – takim, w którym przyda-
je się wiedza o sugestiach – mamy do czynienia zawsze 
wtedy, gdy w kontakcie z drugą osobą chcemy wywrzeć 
wpływ, wrażenie lub zbudować wspomnienie, które bę-
dzie dla nas korzystne w bliższej lub dalszej przyszłości.

Myślałem o takich wystąpieniach przed szerokim 
audytorium. Boimy się wtedy wejść na scenę?
Każdy jest inny. Część wychodzi na scenę z łatwością, ale ich 
wystąpienie nie jest zapamiętane, zatem jedynie tracą czas 
i energię. Inni boją się wyjść i zjada ich trema. Jeszcze inni 
boją się tak bardzo, że ich wyjście zamiast poprawić sytuację, 
pogarsza ją. Często to świetni fachowcy w swych dziedzinach.

Skąd się bierze w nas trema?
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba 
uznania, a jedną z podstawowych obaw jest strach przed 
kompromitacją. Ludzie często obawiają się, że zamiast zdo-
być uznanie, skompromitują się i pogorszą status quo. Na to 
nakłada się coraz silniejsza konkurencja pomiędzy ludźmi 
i oczekiwania przełożonych. Czy spełnię oczekiwania szefa? 
Co pomyślą o mnie podwładni? – to wszystko prowadzi do 
„paniki scenicznej” nawet u osób, które świetnie znają te-
mat, ale brakuje im wiedzy o wystąpieniach.

Czy pewność siebie rośnie z każdym wystąpieniem?
Tylko jeśli jesteśmy dobrze przygotowani. Jeśli po wystą-
pieniu nie zostaje spełniona potrzeba uznania, to z każdym 
kolejnym wystąpieniem jest coraz gorzej. Boimy się coraz 
bardziej, a przez to i wystąpienia są coraz słabsze. Narasta 

Zapomnij o tremie, 
wejdź na scenę

O sekretach wystąpień publicznych, 
sile sugestii i wywierania wpływu 

na innych, opowiada Jerzy 
J. Buczyński, trener wystąpień 

publicznych, od lat związany z iluzją.

magicfenix.com z facebook.com/jjbmagic

niechęć i strach. Niektórzy występują często, bo muszą i na-
uczyli się, jak sobie radzić ze strachem i stresem, ale czy war-
to na to czekać latami?

Co jest najważniejsze w wystąpieniach publicznych 
– przygotowanie merytoryczne, nastawienie czy 
opanowanie emocji? Czy może równie ważne są 
wszystkie te czynniki?
Przygotowanie merytoryczne rozumiane jako zdolność 
przewidywania reakcji i zachowań odbiorców na konkret-
ne, wypowiadane frazy jest bardzo ważne. Nastawienie jest 
równie ważne, ponieważ nasza pewność siebie spowoduje, 
że będziemy mogli kontrolować emocje odbiorców. Tłumie-
nie emocji nie jest wskazane. Wiem, że w kontekście aktual-
nie wykładanej wiedzy o wystąpieniach, brzmi to jak here-
zja, ale to prawda. Emocji nie należy tłumić. Emocje należy 
kontrolować i wykorzystywać do perswazji. Najlepsi mówcy 
to ci, którzy kontrolują emocje swoje i słuchaczy.

Jakie trzy najważniejsze wskazówki można dać tym, 
którzy czują dyskomfort przed wystąpieniami?
Po pierwsze: spisz wszystko co odbiorcy powinni wiedzieć 
o Twojej firmie, a co świadczy o tym, że jest lepsza od innych. 
Wybierz trzy wiodące punkty. Wskaż jeden najważniejszy. 
Po drugie: zastanów się nad tym co robisz, żeby zrealizować 
ten najważniejszy punkt i powiedz o tym. Po trzecie: Twoi 
odbiorcy też ciężko pracują. Pokaż im, że Twoja ciężka praca 
daje im korzyść. Jeśli uczciwie przepracujesz trzy powyższe 
punkty, to poczujesz się na tyle dobrze przygotowany, że 
duża część dyskomfortu powinna zniknąć. z

Rozmawiał Damian Karwowski
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LIFE IN. Łódzkie: Co odróżnia doradcę podatkowego 
od przedstawicieli innych zawodów finansowych, jak 
księgowy czy biegły rewident?
Paweł Anuszczyk: W mojej opinii, osoby reprezentującej 
nowe pokolenie doradców podatkowych, trafniejsze byłoby 
porównanie z przedstawicielami innych profesji prawni-
czych, bo nowoczesny doradca podatkowy to przede wszyst-
kim prawnik. Prawo podatkowe jest niezwykle szerokie, 
a sprawne poruszanie się w przepisach tej gałęzi, mając na 
uwadze dodatkowo dynamikę ich zmian, wymaga ścisłej 
specjalizacji. Jak pokazuje praktyka, niewielu adwokatów, 
czy radców prawnych decyduje się na taką specjalizację. Wy-
nika to również z faktu, że potrzebne jest interdyscyplinar-
ne przygotowanie. W tym zawodzie niezbędne jest zdobycie 
równocześnie wiedzy z zakresu księgowości. Z kolei relacje 
między prawem podatkowym, a prawem prywatnym są na 
tyle bliskie, że księgowy nie sprosta zawiłym sprawom, które 
wymagają na przykład doskonałej znajomości instytucji pra-
wa cywilnego czy zasad postępowania przed sądami admini-
stracyjnymi. Trzeba bowiem podkreślić, że doradca podatko-
wy, jako profesjonalny pełnomocnik, może bronić interesów 
i reprezentować klienta w sporze z fiskusem na każdym eta-
pie, począwszy od kontroli podatkowej, a skończywszy na są-
dach administracyjnych. Nie można również pominąć faktu, 
że doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, a zdo-
bycie tytułu wymaga przejścia dwustopniowego egzaminu 
państwowego i odbycia praktyki zawodowej. Tymczasem 
w aktualnym stanie prawnym księgowym może być każdy.

Czy zatem w sprawach podatkowych, które kończą się 
w sądzie, doradca podatkowy będzie równie dobrym 
pełnomocnikiem, jak adwokat czy radca prawny?
Nie chciałbym tutaj w żaden sposób deprecjonować kompe-
tencji adwokatów, czy radców prawnych, jednak statystyki 
pokazują, że w sprawach podatkowych przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym doradcy podatkowi mają lepszą 
skuteczność. Wydaje mi się, że klient, który wybierze praw-
nika legitymującego się tytułem doradcy podatkowego ma 

Doradca podatkowy jest 
partnerem przedsiębiorcy

Jako profesjonalny pełnomocnik, 
doradca podatkowy może bronić 
interesów i reprezentować klienta 
w sporze z fiskusem na każdym 
etapie, począwszy od kontroli 

podatkowej, a skończywszy na sądach 
administracyjnych – mówi Paweł 
Anuszczyk, doradca podatkowy.

gwarancję, że trafił do osoby, której ani ustawy podatkowe, 
ani zapisy w księgach rachunkowych nie są obce. Oczywiście 
jest wielu doskonałych „podatkowców” wśród adwokatów 
i radców prawnych, jednak nie bez powodu przystępują oni 
dodatkowo do egzaminu na doradcę podatkowego. W ten spo-
sób prawnik podkreśla swoją specjalizację i wiedzę, która dla 
wielu wciąż pozostaje magią.

Jakie jest zapotrzebowanie na usługi doradców 
podatkowych ze strony przedsiębiorców?
W Polsce ten zawód wciąż pozostaje trochę niszowy, nie-
dostrzegalny. Jednak biznes powoli uczy się korzystać 
z naszych usług i zdaje się zauważać ogromny potencjał 
naszej działalności. W dużych firmach tempo zmian le-
gislacyjnych wręcz narzuca konieczność współpracy we-
wnętrznego działu księgowego z doradcami podatkowy-
mi. Z kolei mali przedsiębiorcy powierzają prowadzenie 
swoich ksiąg rachunkowych kancelariom, w których księ-
gowi pracują pod nadzorem merytorycznym doradców 
podatkowych, a oni sami mogą skonsultować wątpliwe 
kwestie z prawnikiem podatkowym. Popyt na nasze usłu-
gi wynika również z profiskalnej postawy organów po-
datkowych. Podatnicy, dochodząc swoich racji i broniąc 
praw, które nierzadko są naruszane przed urzędników 
Krajowej Administracji Skarbowej, potrzebują pełnomoc-
nika procesowego. Nie jest to mała grupa klientów.

Jak daleko mogą sięgać kompetencje doradcy 
podatkowego?
Nie jest naszą rolą podejmowanie strategicznych decyzji 
w biznesie klienta. To on prowadzi firmę i wyznacza jej 
kierunki rozwoju. Doradca podatkowy pozostaje jednak 
partnerem przedsiębiorcy, z którym można skonsultować 
konsekwencje podatkowe planowanych posunięć. Szuka-
my optymalnych rozwiązań tak, aby planowane przedsię-
wzięcie biznesowe nie niosło za sobą maksymalnych ob-
ciążeń publicznoprawnych. Oczywiście dbamy przy tym 
o zachowanie bezpieczeństwa podatkowego i nienaraża-
nie w przyszłości klienta na spór z fiskusem.

Czym różni się optymalizacja podatkowa od kreatywnej 
księgowości?
Zadaniem doradcy podatkowego jest wskazanie klientowi 
regulacji, które sam ustawodawca przewidział, aby podat-
nik nie ponosił najwyższego możliwego obciążenia fiskalne-
go. Za przykład niech posłuży zachwalany przez rząd pakiet 
ulg podatkowych dla innowacyjnych firm, choćby IP box, 
czyli 5-procentowa stawka podatku dochodowego, czy ulga 
na działalność badawczo-rozwojową, zwana potocznie ulgą 
B+R. Problem w tym, że przepisy są zbyt zawiłe, nieprecyzyj-
ne, a przedsiębiorcy zajęci bieżącą działalnością nawet nie 
wiedzą o ich istnieniu. Skorzystanie z preferencji wymaga 
przeprowadzenia kompleksowej analizy sytuacji klienta 
i wskazania legalnych możliwości optymalizacji. Z kolei kre-
atywna księgowość to zwyczajne oszustwo.

Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do Pana 
przedsiębiorcy?
Dosyć często klienci powierzają mi przygotowanie wnio-
sków o wydanie interpretacji indywidualnej w ich kon-

kretnej sprawie. Moja kancelaria oferuje również usługi 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i spraw kadrowo-płaco-
wych, a tym samym sporą grupę stanowią klienci, którzy 
borykają się z problemami wynikającymi z błędów popeł-
nionych przez ich poprzednie biuro rachunkowe. Niestety, 
brak jakiejkolwiek certyfikacji zawodu księgowego spra-
wia, że dosyć łatwo powierzyć to zadanie niekompetent-
nym osobom, które przyciągają niską ceną swoich usług.

Czy już na etapie planowania działalności warto zwrócić 
się do doradcy podatkowego?
Zdecydowanie tak! Wybór formy prawnej prowadzonej 
działalności gospodarczej, kwestia wniesienia aportem 
nieruchomości do spółki, czy też jej wynajem przez wspól-
ników, to tylko niektóre dylematy, przed którymi stają przy-
szli biznesmeni. Lista takich dylematów jest długa, a każde 
posunięcie rodzi określone konsekwencje podatkowe.

Jak udało się Panu, młodemu człowiekowi, zdobyć 
zaufanie dużych firm, zarządzanych przez osoby ze 
znacznie dłuższym stażem zawodowym?
Poświęciłem dosyć dużo czasu na przygotowanie meryto-
ryczne, kończąc studia na kierunku prawo oraz rachun-
kowość. Ale klienci szybko orientują się, że nie jestem 
wyłącznie akademickim teoretykiem. Od wczesnych lat 
studenckich starałem się praktykować w kancelariach 
należących do cenionych autorytetów prawa podatkowe-
go. Jednak najwięcej zawdzięczam mojemu ojcu, który, 
od kiedy tylko pamiętam angażował mnie w prowadze-
nie biznesu. Dlatego dziś doskonale rozumiem problemy, 
z którymi muszą zmagać się przedsiębiorcy. Stąd również 
idea stworzenia kancelarii oferującej naprawdę komplek-
sową obsługę, czyli połączenie księgowości, kadr i profe-
sjonalnego doradztwa prawno-podatkowego. Nie mogę 
przy tym pominąć pozostałych członków zespołu naszej 
kancelarii. Moją wizją było połączenie sił specjalistów od 
rachunkowości z praktyką prawniczą. To jest połączenie 
pożądane przez przedsiębiorców, którzy nie chcą roz-
praszać procesu outsourcingu po kilku różnych kancela-
riach, biurach rachunkowych i tym podobnych. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

www.myadvice.pl
90-357 Łódź,
ul. Sienkiewicza 100
tel. 881 506 806
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LIFE IN. Łódzkie: Działania na Facebooku i w innych 
mediach społecznościowych są coraz bardziej popularne. 
Jak zmienia się podejście przedsiębiorców do mediów 
społecznościowych?
W Polsce zaczęło się od Naszej Klasy. Zakładaliśmy tam 
konta, by odnaleźć znajomych ze szkolnych lat. Popular-
ność serwisu rosła aż pojawił się Facebook i wziął wszyst-
ko. Dziś media społecznościowe to ogromna przestrzeń, 
w której toczy się życie i robione są interesy. Drobni 

przedsiębiorcy i największe korporacje, marki nieznane 
i globalne szukają tam swojego miejsca. My pomagamy im 
w tym, żeby dotarli do tych użytkowników, którzy są ich 
potencjalnymi klientami.

Jak wygląda praca nad profilem biznesowym firmy?
Na początek wywiad z klientem – umawiamy się na roz-
mowę, by dowiedzieć się więcej o produktach, usługach, 
na czym najbardziej klientowi zależy, do kogo chce trafić. 

Znaleźć swoje miejsce 
w mediach społecznościowych

Dziś media społecznościowe to ogromna przestrzeń, w której toczy się życie 
i robione są interesy. Drobni przedsiębiorcy i największe korporacje, marki 

nieznane i globalne szukają tam swojego miejsca. A my im pomagamy to 
miejsce znaleźć – opowiadają Krzysztof Jurczak i Anna Kupisz-Gorzeń 

z Agencji Mediów Społecznościowych For Social.

Inaczej tworzy się kampanie dla produktów rolnych, usług 
szkolnych, a jeszcze inaczej dla odzieży motocyklowej. Zbie-
ramy niezbędne informacje, ustalamy z klientem całą kon-
cepcję, strategię działania, jakie kampanie wybrać i ruszamy.

Facebook czy Instagram – co lepiej wybrać?
Przede wszystkim Facebook, gdzie aż 17 milionów Po-
laków ma swoje konto. To jest najbardziej uniwersalny 
kanał – można informować tekstem, zdjęciem, grafiką 
czy krótkim wideo. Ważne jest, żeby komunikat, który 
chcemy przekazać był jasny i czytelny. Użytkownik nie 
może się zastanawiać o co chodzi. Na Instagramie mocno 
działają zdjęcia. Trzeba zatem dopieścić każdą realizację. 
Nałożyć odpowiednie filtry na zdjęcie, dodać właściwe 
hasztagi. Jako narzędzie komunikacji z biznesem coraz 
większą rolę zaczyna odgrywać Linkedin. Szczególnie dla 
przedstawicieli korporacji. Jeśli działamy w sektorze B2B 
to myślę, że warto tam być aktywnym.

Umieszczanie postów z dopasowaną treścią, zdjęcia na 
wysokim poziomie, dopracowane grafiki, a kolejny krok 
to reklama i dotarcie do większej grupy odbiorców? 
Trzeba płacić?
Trzeba, ale wtedy jest to znacznie większy zasięg. Media 
społecznościowe są za darmo i żeby tam być nie trzeba 
płacić. Jednak nasza aktywność jest wtedy ograniczona 
przede wszystkim do znajomych, których mamy. Inni 
mogą widzieć nasze posty, ale decyduje o tym przypadek. 
Jeżeli chcemy być bardziej zauważeni, to musimy zainwe-
stować w kampanie reklamowe.

To duże koszty?
Wszystko zależy od tego do jak licznej grupy chcemy do-
trzeć, z jaką częstotliwością, jak bardzo chcemy zawęzić, 
skonkretyzować paczkę odbiorców, z jaką częstotliwo-
ścią, jak długo chcemy być widoczni. W każdym medium 
społecznościowym ważne jest określenie właściwej grupy 
odbiorców naszych usług czy produktów. Jeżeli zrobimy 
to dobrze, to po zebraniu danych odbiorców wybiorą za 
nas algorytmy.

Algorytmy czyli…?
Napisany przez programistów np. Facebooka kod, który 
gromadzi i przetwarza ogromne ilości informacji, jakie 
mu dostarczamy, a następnie tak optymalizuje prowadzo-
ne kampanie reklamowe aby przynosiły jak największe 
korzyści dla reklamodawcy.

Czy z perspektywy właściciela firmy lepiej samemu 
nauczyć się obsługi Facebooka, czy lepiej znaleźć 
specjalistów, którzy zrobią to za niego?
Liczba użytkowników Facebooka rośnie, co świadczy 
o tym, że nadal spełnia on dobrze swoją rolę i może stano-
wić doskonały kanał komunikacji z potencjalnymi klien-
tami. I jeżeli tak go potraktujemy, to zdecydowanie lepiej 
oddać się pod opiekę specjalistów, którzy znają sposoby na 
to, jak najskuteczniej wykorzystać Facebooka. Trzeba być 
na bieżąco, a nie z doskoku. Specjaliści wiedzą na czym 
warto się skupić przy prowadzeniu profilu, z czego korzy-
stać, jakie treści publikować.

Jakie posty na Facebooku działają najskuteczniej?
Nie ma reguły, której stosowanie przynosi efekt. Czasem 
wystarczy wpis ze zdjęciem, a czasem warto pokazać efekt 
działania firmy, na przykład jak było przed wykonaniem 
usługi, a jak jest po. To mocno uwiarygadnia działalność fir-
my. W przypadku prezentowania restauracji gotowa porcja 
na talerzu zaciekawi, ale większy efekt spowoduje pokaza-
nie kucharza, który poleca przygotowane przez siebie danie.

Przedsiębiorca zna dobrze swoją branżę, a jak Wy ją 
poznajecie?
Zazwyczaj dostajemy wskazówki od klienta, sięgamy do tek-
stów branżowych. Każdy materiał też jest przed publikacją 
weryfikowany przez klienta. Klienci mają wgląd do zaplano-
wanych postów i mogą zgłosić swoje uwagi co do treści.

Są takie branże, które były dla Was wyzwaniem?
Może posty dla producenta burgerów mogą stanowić jakieś 
wyzwanie, bo jak je publikujemy, to zaczynamy być głodni. 
(śmiech) A mówiąc poważnie, jesteśmy profesjonalistami 
i potrafimy przygotować się do obsługi każdej branży. Tech-
niczne branże są może bardziej wymagające, ale też ciekaw-
sze i potrafią nas sporo nauczyć.

Co sprawia, że jeden profil ma tysiące obserwujących, 
a inny tylko setki?
Myślę, że duże znaczenie ma branża. Jeżeli jest niszowa, to 
posty muszą być skierowane do określonej grupy odbior-
ców. Jeżeli wykupujemy kampanię reklamową dla produ-
centa ubrań dla motocyklistów, to kierujemy ją do poten-
cjalnych klientów, co oznacza, że dotrzemy do mniejszej 
grupy. Jeżeli pokazujemy zdjęcia kosmetyków, to wiado-
mo, że mają one tysiące fanów.

Czy nowy profil firmy z jakiejś branży ma takie same 
szanse jak profil stworzony kilka lat wcześniej?
Ograniczenie jest tylko na początku, kiedy firma nie ma 
jeszcze obserwujących i musimy ich zachęcić do polubienia 
profilu. Bywa też tak, że firmy, które na Facebooku funkcjo-
nują już od lat, proszą nas o pomoc, ponieważ podobają im 
się stosowane przez nas działania i rozwiązania.

Czy sami otwieracie konta dla firm?
Nie. Jeżeli rozpoczynamy współpracę z Klientem, który nie 
ma jeszcze konta firmowego na Facebooku, to instruujemy 
go krok po kroku jak ma to zrobić sam. To bardzo ważne, 
z uwagi na regulamin Facebooka, który wyklucza przenie-
sienie własności konta. Właścicielem konta powinien być 
właściciel firmy, my jako firma prowadząca usługi prosimy 
jedynie o nadanie nam konkretnych uprawnień, bez któ-
rych prowadzenie naszych usług byłoby niemożliwe. z

Rozmawiał Damian Karwowski
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Jak poukładać 
BIZNES OD NOWA

Arkadiusz Łuczak, dyrektor 
zarządzający w Arsem 

i Witold Buraczyński, praktyk biznesu, 
mentor, doradca strategiczny, 

manager z 16-letnim doświadczeniem 
w budowaniu przedsięwzięć 

biznesowych, dzielą się 
doświadczeniami ze wspólnej pracy.

Z reguły jest tak, że mówimy zrobiłem swoje, a o resztę 
niech się martwią inni. Ale tak to nie działa. W przypadku 
firmy Arsem dużym problemem okazało się na przykład 
zakończenie zlecenia, bo dokumenty trafiały do niewła-
ściwych kuwet, a to generowało potem problemy, których 
pracownicy nie byli świadomi. Dlaczego tak się dzieje? Bo 
nie nadajemy sensu wykonywanym czynnościom. Gdy-
byśmy pokazali, uświadomili, jak ważne są poszczególne 
etapy, nie byłoby takich problemów. Wydaje nam się, że 
zarządzanie firmą i budowanie pewnej strategii to bardzo 
skomplikowane rzeczy, a tak naprawdę chodzi o uspraw-
nienie tych procesów, które dobrze nie działają.

Pomówmy teraz o efektach Waszej wspólnej pracy.
Z pierwotnego planu nic nie wyszło. Co najwyżej zre-
alizowaliśmy dwa dni szkoleniowe. Ale najważniejsza 
zmiana jaka zaszła, to ta związana z uświadomieniem 
sobie przez Mariusza i Arka, skali ich działania. Za bar-
dzo sobie umniejszali. Zrozumieli też z czego wynika 
to, że z danym zagadnieniem się nie wyrabiają, że mają 
dużo obowiązków i na pewne rzeczy nie wystarcza cza-
su. Udało się też ustandaryzować pewne procesy i wszy-
scy zrozumieli, że mają się wprowadzonym standardom 
podporządkować, że jak trzeba na końcu zlecenia na-
kleić naklejkę, to wszystkie zespoły to robią. I cieszę się 
bardzo, że udało mi się pokazać, jak ważne jest nadanie 
znaczenia danej sprawie.

Co dzieje się dalej po zakończeniu takiej współpracy?
Z reguły po roku wracam do takiej firmy i sprawdzam 
w jakim kierunku poszli, czy wprowadzili zmiany, jakie 
wnioski wyciągnęli, czy zniknęły dotychczasowe proble-
my. Uważnie słucham i czasami od razu jestem w stanie 
zdiagnozować problem, z którym nadal sobie nie radzą. 
Jeśli z wielkim entuzjazmem właściciel firmy opowiada 
o obsłudze klienta, a gaśnie przy temacie faktur, to już 
wiem, że z tym ma nadal problem. Czasami wystarczy od 
razu wprowadzić małą zmianę, która może przynieść wy-
mierne efekty.

I na koniec zapytam jeszcze o to, co jest najważniejsze 
we współpracy z innymi ludźmi?
Zrozumienie, co chcą przekazać. Czyli słuchanie potrzeb 
i empatia. Bez tego współpraca nie jest możliwa. To podsta-
wowe elementy komunikacji. Empatia sprawia, że mamy 
zdolność do zastanowienia się na ile to, co komunikujemy, 
jest zrozumiałe dla odbiorcy i  czy  jest on w stanie zaan-
gażować się w  realizację tego, na  co się we  współpracy 
umawiamy. Musimy też znać ramy i ograniczenia. Relacje, 
jakie budujemy współpracując z ludźmi, zawsze charakte-
ryzują się celowością i czasowością. z

Kolejna historia biznesowej współpracy już w następnym 
wydaniu.

LIFE IN. Łódzkie: Czym się zajmuje Pana firma i skąd wziął 
się pomysł na współpracę z Witoldem Buraczyńskim?
Arkadiusz Łuczak: Arsem specjalizuje się w nowoczesnych 
systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych, grzewczych, 
wentylacyjnych oraz sprzęcie AGD. Nasza działalność opiera 
się głównie na świadczeniu usług montażowo-serwisowych. 
Firmę prowadzimy od 2004 roku na łódzkim Teofilowie, na-
tomiast nasze korzenie sięgają roku 1989, kiedy to swoją dzia-
łalność w branży chłodniczej rozpoczął nasz wuj Edward 
Karkowski. Pod koniec ubiegłego roku, wspólnie z bratem, 
z którym teraz prowadzę firmę, doszliśmy do wniosku, że 
czas najwyższy na przeorganizowanie pracy w Arsemie.

Dlaczego?
Wieloletnia konsekwentna praca doprowadziła nas do sy-
tuacji, że dopadła nas klęska urodzaju, zleceń przybywało 
w zawrotnym tempie i – aby je obsłużyć – trzeba było zatrud-
niać coraz więcej ludzi. Faktury dosłownie wypadały z szu-
flad. Doba okazała się za krótka. Pojawiały się nowe pomysły 
na rozwój firmy, ale nie było czasu na dokładne zastanowie-
nie się nad nimi, a co dopiero mówić o wdrażaniu. Doszliśmy 
do wniosku, że przydałaby nam się pomoc osoby z zewnątrz, 
która podpowiedziałaby, jak poukładać pewne procesy od 
nowa i tak pojawił się w firmie Witek Buraczyński.

Od razu powiedzieliście o wszystkich słabych punktach?
Nie, absolutnie, chcieliśmy przekonać się czy jego wnioski 
będą spójne z naszymi. I oczywiście były.

Jakie obszary w pierwszej kolejności zostały wskazane do 
usprawnienia czy wdrożenia nowych procesów w firmie?
Zdawaliśmy sobie sprawę, że takim słabym ogniwem w na-
szej firmie jest gospodarka magazynowa, ponieważ nasze 
magazyny znajdują się w różnych punktach miasta. Technicy 
przy wyjeździe na zlecenie, muszą czasami odwiedzać kilka 
obiektów, aby zabrać niezbędne rzeczy. To automatycznie 
wydłuża ich czas, a każda godzina pracy jest cenna. Do tego 
dochodzi jeszcze eksploatacja samochodów i większe zużycie 
paliwa. Dlatego już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się 

LIFE IN. Łódzkie: Jaki był początek współpracy z Arsemem?
Witold Buraczyński: Trudny. Na początku zaproponowa-
łem rozwiązanie, które stosuję najczęściej – cykl szkolenio-
wy. Po dwóch dniach szkolenia zmieniliśmy program na 
bardziej warsztatowy, żeby wszyscy wyciągnęli z tego swoje 
wnioski. Zaczęliśmy analizować pewne procesy, na przy-
kład dotyczące zamówienia. Krok po kroku rysowaliśmy ile 
trzeba wykonać zadań stojących za hasłem „zrób zamówie-
nie” i analizowaliśmy jak często pada ono w ciągu dnia. Po-
tem przyjrzeliśmy się, co wiąże się z przygotowaniem oferty. 
I tu problemem okazał się czas. Raz jej przygotowanie zaj-
mowało tylko 8 minut, innym razem, gdy pojawiły się różne 
rozpraszające czynniki – 40 minut. Jednego dnia od rana, 
od godz. 7 do końca dnia do godz. 18 – obserwowałem, jak 
przebiega praca – ile czasu zajmuje pakowanie samochodów, 
kiedy wyjeżdżają zespoły, jak wygląda komunikacja między 
pracownikami. I już wiedziałem, że w firmie należy uspraw-
nić działania związane ze zleceniami.

Skąd wziął się ten problem?
Z szybkiego rozwoju firmy. Arek ma niesamowite umiejęt-
ności sprzedażowe, dzięki temu mają dużo pracy. Większa 
ilość pracy powoduje większą ilość błędów. Dlatego zawsze 
warto wyznaczyć sobie najpierw cele i dopasować do nich 
odpowiednie procesy, by wszystko działało tak jak należy.

Tylko jak to zrobić?
Każdy z pracowników powinien patrzeć na firmę jako 
całość, a nie tylko z perspektywy swojego pola działania. 

Łódź, ul. Rojna 17
tel: 42 611 80 10, 600 151 150
kontakt@arsem.pl
www.arsem.pl

www.solverdb.com
www.business-architect.pl
w.buraczynski@solverdb.com
pl.linkedin.com/in/witekb
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wspólnie z bratem nad jedną lokalizacją dla całej naszej fir-
my. Dostrzegliśmy też, że w firmie szwankuje komunikacja. 
Potrzebowaliśmy Witka, tak naprawdę do ułożenia procesów 
w tej nowej lokalizacji i usprawnienia komunikacji w firmie. 
Okazało się bowiem, że zbyt często przekazujemy komuni-
katy otwarte, nie adresowane do konkretnych osób, a ważne 
zdarzenia przyćmiewają te mniejszej wagi. I tu rozwiązanie 
okazało się bardzo proste, wystarczyło stworzyć dwa nowe 
stanowiska – kierownika montażu i kierownika serwisu.

Jak wyglądała ta współpraca od kuchni?
Witek pojawił się u nas w firmie, były szkolenia i warsztaty, 
obserwował, jak pracujemy, dlatego zaczynał nawet o siód-
mej rano, kiedy jako pierwsi przychodzą technicy montażo-
wi. Chodziło o to, by zobaczył, jak funkcjonuje cała firma, jak 
działają pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem. 
Otworzył nam oczy, na to, że jest nas coraz więcej, robimy 
coraz więcej realizacji, za większe pieniądze, ale i z większą 
odpowiedzialnością. To było dla nas ciekawe doświadczenie.

Jakie wnioski wyciągnęliście?
Najważniejsze, by umieć wyznaczać hierarchię w prowa-
dzonych działaniach, nie da się wszystkiego zrobić na raz.

www.arsem.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Neo Dentica i Neo Beauty, nowoczesna 
klinika stomatologiczna i klinika medycyny estetycznej, 
to Państwa wspólne dzieło. Kiedy powstały i czy 
sprawdzają się w tej rodzinnej formule?
Mariusz Kochanowski: Pomysł stworzenia nowoczesnej 
kliniki stomatologicznej z pełną diagnostyką, wysokiej ja-
kości sprzętem i lekarzami wszystkich specjalności, od za-
wsze był naszym marzeniem. Już podczas studiów, jak i na 
początku swojej drogi zawodowej, miałem plany i marzenia 
związane z moją pasją, które ewaluowały z każdym rokiem 
mojej pracy. Chciałem stworzyć miejsce, w którym z lekarza-
mi różnych specjalności będziemy się wspierać i dyskutować 
oraz mieć możliwość pełnej diagnostyki. Wszystko to z myślą 
o naszych pacjentach, by zapewnić im jak najlepsze standar-

dy leczenia. Jednak na początku klinika była dla nas zbyt du-
żym finansowym wyzwaniem, więc najpierw otworzyliśmy 
pracownię diagnostyki rentgenowskiej w Pabianicach, reali-
zując w ten sposób jeden z naszych celów. Kilka lat później 
tu, na Szparagowej, miał powstać prywatny szpital ginekolo-
giczny, w którym kolega zaproponował mi wspólną klinikę. 
Po czym zrezygnował, zostałem sam i wtedy moja przyszła 
Żona utwierdziła mnie, że damy radę sami stworzyć klinikę.
Marta Kochanowska: Bardzo wspierali i motywowali 
nas do działania moi Rodzice, którzy prowadzili własny 
biznes. Wyrosłam w tym środowisku i choć wiedziałam, 
że nie raz może być trudno, wykorzystując wiedzę Męża 
i wsparcie najbliższej Rodziny oraz moje wykształcenie 
w tym kierunku, podjęliśmy to ryzyko.

Neo Dentica – nowocześnie, 
holistycznie, z pasją!

Dlaczego brak zęba może spowodować dolegliwości stawu 
skroniowo-żuchwowego, czego pacjenci oczekują dziś od dentysty 

i czy można w klinice stomatologicznej czuć się jak w spa. Marta i Mariusz 
Kochanowscy, właściciele kliniki stomatologicznej i medycyny estetycznej 

Neo Dentica i Neo Beauty, opowiadają nam o swojej pracy.

Mariusz Kochanowski: Zaryzykowaliśmy, wsparci wie-
dzą z zakresu prowadzenia biznesu, ale także z dużym 
zapleczem merytorycznym. Moi Rodzice całe życie ciężko 
pracowali, tata całe życie się uczył, jako lekarz neurolog 
uzyskując tytuł profesora, a mama pracowała przez wiele 
lat na uczelni w klinice periodontologii i prowadziła do-
datkowo swój prywatny gabinet. Oni pokazali mi możliwo-
ści i perspektywy. Wybierając wiele lat temu stomatologię, 
a dzisiaj wykorzystując także posiadaną wiedzę z zakresu 
neurologii, korzystając także ze zdobytego w trakcie wielu 
lat pracy doświadczenia, wsparty najnowocześniejszym 
sprzętem diagnostycznym, realizuję swoje marzenia, by 
służąc pacjentom patrzeć na nich nie tylko przez wąski pry-
zmat „bolącego zęba”, ale dostrzegać pokłosie konsekwen-
cji w całym organizmie. To przekłada się na ustępowanie 
wielu dolegliwości, które pozornie nie są związane z pro-
blemami szeroko pojętej patologii zębów.

Warto było, patrząc na to wszystko z perspektywy czasu?
Marta Kochanowska: Oczywiście, że warto. Praca w tej 
klinice to nasza wspólna pasja, która zrodziła się z zawo-
du Mariusza, ale wciągnęła nas oboje. Zresztą nie tylko 
nas, z pasją do swoich zadań podchodzą wszyscy pracow-
nicy kliniki, a jest nas w sumie ponad trzydzieści osób. 
Najważniejsza jest praca zespołowa, dzięki temu każdy 
ma wpływ na to, jak leczymy i jak jesteśmy odbierani 
przez naszych pacjentów.
Mariusz Kochanowski: Bez Marty, ta klinika nie funkcjo-
nowałaby, podzieliliśmy się obowiązkami – ona zarządza 
kliniką, organizacją, kulturą pracy – ja wyznaczam bieg 
procesów medycznych we współpracy z naszym zespołem 
lekarzy. Ale na wszelki wypadek, gabinety mamy w dwóch 
różnych krańcach kliniki. (śmiech) I mimo różnych pomy-
słów na dalszy rozwój, zawsze wybieramy jeden wspólny 
– dobry dla wszystkich.

Co jest dla Państwa najważniejsze w prowadzeniu kliniki?
Mariusz Kochanowski: Holistyczne, czyli całościowe 
spojrzenie na pacjenta, bo przecież wszystkie ludzkie na-
rządy są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływa-
ją. Czasami brak zęba może wpływać chociażby na staw 
skroniowo-żuchwowy, co może mieć dalsze konsekwencje 
dla ogólnego zdrowia i odwrotnie. Dlatego cały czas posze-
rzamy swoją wiedzę, na różnego rodzaju szkoleniach nie 
tylko stomatologicznych, ale również ogólnomedycznych, 
czerpiemy też z własnych doświadczeń.
Marta Kochanowska: W naszej klinice zatrudniamy nie 
tylko lekarzy stomatologów różnych specjalności, a także 
fizjoterapeutów, logopedów, współpracujemy z laryngo-
logiem, ortopedą czy neurologiem. Mamy także w swojej 
ofercie medycynę estetyczną. Wszyscy lekarze współpra-
cują ze sobą dla dobra naszych pacjentów, bo oni są dla 
nas najważniejsi.
Mariusz Kochanowski: Najważniejsze jest byśmy trafnie 
zdiagnozowali pacjenta i wdrożyli odpowiednie leczenie. 
Żebyśmy potrafili zapobiec problemowi z każdej strony, 
nie tylko w zakresie stomatologii. Często dzieje się tak, że 
to właśnie my, spoglądając do jamy ustnej, widzimy, że pa-
cjent ma problemy i wymaga także innego, specjalistycz-
nego leczenia.

Czy jest coś, co wyróżnia Państwa klinikę wśród innych 
ośrodków stomatologicznych w Łodzi?
Marta Kochanowska: Każde, nawet najmniejsze leczenie 
stomatologiczne powinno być poprzedzone wnikliwą oraz 
precyzyjną diagnostyką, umożliwiającą opracowanie naj-
lepszego dla pacjenta planu leczenia. Dlatego od samego po-
czątku postawiliśmy na diagnostykę. Jako pierwsi w Polsce 
mieliśmy tomograf o zmiennym polu obrazowania, z naj-
mniejszą dawką promieniowania. Poza tym planowanie 
w nowoczesnej stomatologii, nie polega już tylko na tym, by 
wyleczyć zęby. Wymaga również spojrzenia na ogólny pro-
fil twarzy, układ warg, brody oraz wszystkich elementów 
jamy ustnej, czyli zębów, dziąseł, stawów skroniowo-żu-
chwowych. Nasz organizm to system naczyń połączonych 
i do każdego pacjenta trzeba podchodzić indywidualnie.

Najważniejsze jest byśmy trafnie 
zdiagnozowali pacjenta i wdrożyli 

odpowiednie leczenie
„

Mariusz Kochanowski: Cały czas staramy się iść do przo-
du – pierwszy tomograf, dzisiaj cyfrowa stomatologia, 
która rzeczywiście zaczyna działać przewidywalnie, 
począwszy od cyfrowego projektowania uśmiechu, czyli 
komputerowego planowania leczenia opartego o cyfro-
wo-multimedialną formę komunikacji z pacjentem, zin-
tegrowaną z funkcją okluzji – co zawsze dla nas lekarzy 
jest priorytetem leczenia. Przed wykonaniem ostatecznej 
pracy, przedstawiamy pacjentowi prototyp estetycznego 
i funkcjonalnego wyglądu jego uśmiechu połączonego 
z harmonią całej twarzy w obrazowaniu trójwymiaro-
wym. Oczywiście, najpierw zbieramy dokładny wywiad, 
zwracając szczególną uwagę na nawyki pacjenta, następ-
nie przeprowadzamy badanie stomatologiczne oceniając 
m.in. zgryz i ewentualne jego dysfunkcje i w końcu wy-
konujemy badania radiologiczne, które dopełniają peł-
ną diagnostykę. Dzięki temu pacjent nie jest zaskoczony 
ani rozczarowany końcowym efektem naszych działań. 
Stomatologię cyfrową wykorzystujemy też przy pro-
jektowaniu niewidocznych nakładek ortodontycznych. 
Umożliwia to nam system Invisalign czy inne systemy do 
leczenia wad zgryzu służące jednemu celowi – uzyskaniu 
wymarzonego uśmiechu. Wykonujemy także komputero-
we wyciski przy użyciu skanera 3D, bardziej komfortowe 
dla pacjenta w stosunku do tradycyjnych wycisków przy 
użyciu łyżek i specjalnych mas.
Marta Kochanowska: Staramy się też łamać schematy 
myślenia o wizycie u dentysty, która zawsze kojarzyła się 
z nieprzyjemnym zapachem, jaki panował kiedyś w ga-
binetach oraz bólem. Chcemy, by wizyta u dentysty była 
traktowana jak wizyta w spa. Dlatego, na przykład, lecze-
nie przeprowadzamy na leżąco – w znieczuleniu miejsco-
wym, a jeśli jest taka konieczność w znieczuleniu ogólnym 
– eliminując całkowicie ból. Naszym pacjentom oferujemy 
komputerowe znieczulenie czy zabiegi przeprowadzane 
w sedacji wziewnej, tzn. z wykorzystaniem gazu rozwese-
lającego, cieszące się dużym zainteresowaniem nie tylko 
wśród najmłodszych.
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Lepiej zapobiegać czy leczyć?
Mariusz Kochanowski: Zdecydowanie zapobiegać, dlatego 
tak duży nacisk kładziemy na profilaktykę. Warto uświado-
mić sobie, że własnych zębów nic nam nie zastąpi. Dlatego 
trzeba walczyć o nie tak długo, jak się da. Staramy się już od 
najmłodszych lat uświadamiać, jak istotna jest profilaktyka. 
Często trafiają do nas pacjenci z wadami twarzoczaszki, gdzie 
staramy się całościowo spojrzeć na pacjenta przygotowując 
go do zabiegów chirurgiczno-ortognatycznych mających na 
celu poprawienie nie tylko funkcji w obrębie aparatu żucia, 
ale przede wszystkim przywrócenia harmonii całej twarzy. 
Radość młodych pacjentów po zabiegu jest bezcenna, z resztą 
jak każdego pacjenta, czy tego najmłodszego czy w dojrzałym 
wieku. Zmiana uśmiechu często zmienia charakter, stajemy 
się bardziej otwarci na świat i pewniejsi w swoich poczyna-
niach, a to największa satysfakcja dla lekarza.
Marta Kochanowska: Mamy zespół doświadczonych hi-
gienistek stomatologicznych, które profesjonalnie prze-
prowadzają zabiegi higienizacyjne w jamie ustnej i uczą, 
jak o nią dbać. Niestety nadal niewiele osób wie, jak pra-
widłowo szczotkować zęby czy używać nici dentystycz-
nych. Dlatego uważam, że każdy z nas, powinien wysłu-
chać pełnego instruktażu i dowiedzieć się, jak lepiej może 
zadbać o swój uśmiech, swoją wizytówkę.

Ale przecież brak zęba w jamie ustnej można bardzo 
szybko uzupełnić implantami.
Mariusz Kochanowski: Implanty są doskonałym wy-
nalazkiem i polecam je naszym pacjentom. Na każdym 
kroku podkreślam, że każdy ubytek trzeba bardzo szyb-
ko uzupełnić implantem, by nie dopuścić do przemiesz-
czania się pozostałych zębów i nie zaburzać pracy stawu 

Neo Dentica i Neo Beauty
Łódź, ul. Szparagowa 10 
(budynek Salve-Medica, I PIĘTRO)
tel. 42 254 64 21, 516 569 555 
neodentica@neodentica.pl
www.neodentica.pl

skroniowo-żuchwowego, co w przyszłości może mieć da-
leko idące konsekwencje. Implant przejmuje w dużym 
stopniu funkcję zęba, jedyną jego wadą jest to, że nie ma 
czucia bólu przy nagryzaniu. Walczmy jednak o nasze 
zęby jak najdłużej. Jak przebiega sama implantacja: im-
plantami uzupełniany pojedyncze braki, jak właściwie 
całe uzębienia. To lekarz musi zakwalifikować pacjenta 
do zabiegu, przeprowadzić wywiad, zlecić wykonanie to-
mografii komputerowej czy badań krwi. Samą procedurę 
dzielimy na dwie części. Pierwsza chirurgiczna polega na 
umieszczeniu implantu tytanowego. Czasem ten zabieg 
musi być poprzedzony uzupełnieniem kości specjalnym 
materiałem kościozastępczym lub zabiegiem podniesie-
nia dna zatoki. Po procesie gojenia (3-6 miesięcy), przy-
stępujemy do drugiego etapu – odbudowy protetycznej na 
implantach, dopasowywanej indywidualnie.

Jakie oczekiwania mają najczęściej pacjenci kliniki?
Mariusz Kochanowski: Większość pacjentów, chce mieć 
dziś zdrowy i ładny uśmiech. I to im staramy się zapew-
nić, przy okazji edukując, jak ważną rolę pełnią w naszym 
organizmie zdrowe zęby i do jakich schorzeń może dopro-
wadzić ich brak.

I na koniec zadam dość osobiste pytanie: nie macie 
Państwo siebie dość spędzając ze sobą praktycznie 24 
godziny dzień w dzień?
Marta Kochanowska: Radzimy sobie z tym, chociaż to 
oczywiście nie jest proste, bo nierozwiązane problemy, 
które są w każdej firmie, przechodzą także do domu. Cie-
szą nas wspólne sukcesy, natomiast w trudnych chwilach 
wiemy, że zawsze możemy na siebie liczyć.
Mariusz Kochanowski: Ponieważ praca jest moją pasją, 
nie uciekłem od pracoholizmu. Początkowo pochłonięty 
całkowicie moimi pacjentami i tworzeniem kliniki, byłem 
praktycznie gościem w domu. Trud wychowania dzieci spo-
czywał głównie na Marcie. Na szczęście szybko zrozumia-
łem, niewątpliwie przy aktywnym udziale także mojej Żony, 
że treścią życia nie jest tylko praca. Dzisiaj nie wyobrażam 
sobie, żebyśmy razem nie spędzali czasu. Staram się krócej 
pracować, nie zaniedbując przy tym moich pacjentów. Nie 
ma nic piękniejszego jak rozsądnie dzielić czas i być świad-
kiem każdego wydarzenia, którego najwspanialszymi 
bohaterami są moje dzieci. Dzisiaj wiem i tego nauczyłem 
się od Marty, że oddawanie się pasji, jaką jest pomaganie 
pacjentom, można i trzeba pogodzić z aktywnym udziałem 
w życiu mojej Rodziny, bo uciekającego czasu cofnąć się nie 
da. Od wielu lat wspólnie staramy się tworzyć takie „rodzin-
ne” stosunki także w zespole naszej Kliniki. z

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

tel. 691 935 269
marlena@partnerkc.pl
www.partnerkc.pl

LIFE IN. Łódzkie: Co to jest druk sublimacyjny?
Marlena Kleśta: To bardzo wymagająca technologia dru-
karska, a jeżeli chodzi o samą definicję, to jest to rodzaj 
druku, wykorzystujący zjawisko sublimacji, czyli przej-
ścia substancji drukującej ze stanu stałego od razu w stan 
gazowy, z pominięciem ciekłego. Dzieje się to pod wpły-
wem bardzo wysokiej temperatury. Ta technologia druku 
ma podstawowe dwa etapy: drukowanie i wprasowanie 
nazywane również kalandrowaniem.

Piękne grafiki na koszulce, oryginalne wzory na kubkach, 
logo firmy na flagach – czy trudno drukuje się takie 
rzeczy?
Do druku tkanin na rolkach stosujemy plotery dużego for-
matu do druku aplikacji na koszulkach, poduszkach i in-
nych małych przedmiotach wystarczy odpowiednia dru-
karka i zwykła prasa. Z kolei do zrobienia nadruków na 
kubkach, czapkach czy butach mamy dedykowane prasy 
o odpowiednim kształcie. Podczas procesu druku bardzo 
ważne jest odwzorowanie grafiki i kolorów. Na efekt koń-
cowy i jakość mają wpływ szczegóły. Maszyny drukujące 
muszą działać z odpowiednią temperaturą, musi być wła-
ściwy nacisk prasy i odpowiednia długość wprasowywa-
nia. To trudna technologia.

Gdybym chciał wydrukować na bluzie jakiś wyjątkowy 
obraz francuskiego impresjonisty, to da się to zrobić? Co 
muszę dostarczyć do drukarni?
Da się zrobić wszystko. Pytanie tylko czy można tak ko-
piować dzieła sztuki. Natomiast moja drukarnia zajmuje 
się zwykle produkcją przemysłową. Wówczas drukuje-
my tkaninę z jakiej później powstaje koszulka i nie ro-
bimy tego dla jednej sztuki. Oczywiście nadrukowanie 
pojedynczych koszulek, bluz i innej garderoby (ostatnio 
robiłam krawaty) też robimy, ale inna technologią. A za-
tem gdybyśmy się uparli to nadruk na gotowej bluzie też 
wykonamy. Każda drukarnia informuje klienta jakie 
wymagania techniczne musi spełniać grafika, żeby mo-
gła być wydrukowana. Często wystarczy właściwie zapi-
sany plik pdf lub jpg w dobrej rozdzielczości. My oferuje-
my pomoc graficzną klientowi nawet jeśli nie za bardzo 
wie, jak to zrobić.

Ogranicza nas 
tylko wyobraźnia

Flagi, banery, poduszki, zasłony, obrusy, 
obrazy, koszulki, czapki i inne druki 

personalizowane na tkaninie. Możemy 
nadrukować każdy projekt – opowiada 

Marlena Kleśta, właścicielka 
firmy Partner Klesta Company.

Co najczęściej drukujecie?
Flagi i banery na tkaninach, ponieważ w tym się specjalizu-
jemy. Dużo druków wykonujemy na potrzeby reklamy per-
sonalizowanej – ścianki wystawiennicze, roll-upy, parasole, 
namioty, popup’y, leżaki, krzesła, girlandy czyli sznury z fla-
gietek, materiał, którym opakowuje się i zabezpiecza paletę 
magazynową i wiele innych. Możliwości są nieograniczone. 
Produkujemy także poduszki, obrusy, zasłony (nawet takie 
prysznicowe), obrazy, wycieraczki czy wykładziny podłogo-
we i wiele innych. Na tkaninie możemy nadrukować każdy 
projekt. Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia.

Jak długo trwa przygotowanie nadruku i ile kosztuje?
Są realizacje wykonane w dwa, trzy dni i są takie, które trwa-
ją pół roku. Wszystko zależy od klienta i od tego, czy ma goto-
wy projekt, czy tylko koncepcję, nad którą dopiero trzeba po-
pracować. Jeżeli trafia do nas klient z gotowym materiałem 
i konkretnym zamówieniem, to standardowo potrzebujemy 
na realizację niecałego tygodnia. Koszty takiego zamówienia 
zależą od kilku czynników: po pierwsze na jakim podłożu 
będzie nadruk, bo mamy w ofercie kilkanaście stałych tka-
nin, jaki rozmiar będzie miał wydruk, na którym będziemy 
drukować, i ile sztuk, ile projektów jest w zamówieniu? No 
i przede wszystkim, czy będzie to sam wydruk, czy z syste-
mem do ekspozycji, czyli z masztem albo ścianką? Zwykle 
klienci oczekują indywidualnych wycen i tak robimy.

Każde drukowanie wiąże się z użyciem tonera albo farby, 
czyli określonych substancji chemicznych. Czy one są 
bezpieczne dla naszego zdrowia?
Podczas druku używamy wyłącznie farb wodnych oraz tka-
nin przebadanych pod kątem obecności substancji szkodli-
wych. Posiadamy certyfikat zarządzania środowiskowego 
ISO 14001. Wydruki są bezwonne i nieszkodliwe. Jesteśmy 
bezpieczni i dbamy o środowisko naturalne. z

Rozmawiał Damian Karwowski
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LIFE IN. Łódzkie: #RÓBMYDOBRO – co kryje się pod tym 
tajemniczym hashtagiem?
Czarek Stacewicz: To akcja, która powstała po to, by sze-
rzyć dobre praktyki i wzorce. Brzmi górnolotnie, ale tak 
naprawdę chodzi o nasze codzienne zachowania. Chodzi 
o to, żeby człowiek człowiekowi był człowiekiem, a nie 
wilkiem. Niektórzy nie są świadomi, czym jest to robienie 
dobra i wtedy pojawiamy się my. Postanowiliśmy przy-
pomnieć, że wystarczy jeden komplement, jeden bukiet 
kwiatów, jeden uśmiech, jeden sprzątnięty z chodnika 
śmieć, by uwolnić dobro i zarazić nim innych. Stworzyli-
śmy takiego pozytywnego wirusa, który rozprzestrzenia 
się w błyskawicznym tempie i zaraża dobrem.
Michalina Grzesiak: To nie jest jednorazowa akcja, a sze-
reg działań, które robimy wspólnie z Monopolis. Wymy-
śliliśmy na przykład, że będziemy chodzić po mieście 
ze szczotką i zbierać śmieci. Ot, taki pomysł. Oczywiste 
było, że nie posprzątamy całego miasta, ale swoim za-
chowaniem damy jakiś impuls, wywołamy jakąś reak-
cję. Nagraliśmy film i wrzuciliśmy do sieci z hashtagiem 
#RÓBMYDOBRO. Odzew był nawet z Anglii. Dostawali-
śmy zdjęcia, jak inni sprzątają. Ludzie oznaczali w In-
ternecie nas i Monopolis i sami nakręcali tę pozytywną 
machinę. Innym razem rozdawaliśmy na ulicy kwiaty 
kobietom albo urządziliśmy bitwę na poduszki z przy-
padkowymi przechodniami.

Trudno jest zachęcić łodzian do spontanicznej radości?
Czarek: Nie sprowadzałbym tego do łodzian, a raczej do 
natury człowieka. Trafiamy na różne osobowości. Jedni 
patrzą na nas i pukają się w głowę. Nie odpowiadają na 
naszą zachętę do rozmowy, a kilku następnych docenia, 
reaguje pozytywnie i bez dłuższego namysłu włącza się 
na przykład do walki na poduszki. Ja zauważyłem pew-
ną prawidłowość. Starsi ludzie reagują o wiele bardziej 
pozytywnie niż młodsze pokolenia łodzian. Być może to 
kwestia wstydu, ale przecież młodzież nie ma problemu 
z reakcją w Internecie, publikowaniem filmów i zdjęć 

Zarazić innych dobrem
Mówią, że są dwiema artystycznymi duszami, które chcą postawić to 

miasto na nogi. Ona – kobieta od kreacji, dla której niemożliwe nie istnieje. 
On – niepoprawny optymista, który rzucił wszystko, by przejechać Azję autostopem. 

Dziś tworzą duet idealny, który wyzwala uśmiech na łódzkich twarzach. 
Michalina Grzesiak i Czarek Stacewicz razem z Monopolis postanowili „robić dobro”.

w mediach społecznościowych. Jednak już po zaczepieniu 
ich na ulicy, są wycofani.
Michalina: A ja myślę, że to kwestia doświadczenia, prze-
robionych tematów w życiu. Z tych ludzi wychodzi życiowe 
doświadczenie właśnie w takich prozaicznych sytuacjach. 
Kiedy podchodzę do kogoś z poduszkami wypchanymi pie-
rzem i mówię: „słuchaj, bijemy się?” – młoda osoba odpo-
wiada, że nie będzie się ośmieszać na ulicy, a starsza pani 
oddaje torebkę mężowi i zaczynamy bitwę, bo ona nie robi-
ła tego od czterdziestu lat. Wcześniej zapraszaliśmy prze-
chodniów do skakania przez gumę. Po co? Po to, żeby ktoś 
zapomniał o złym dniu.

Krystyno, nie denerwuj matki i Zaznaj Łodzi to 
Wasze indywidualne kanały komunikacji. Tworzycie 
różne treści, macie różnych odbiorców, ale jako 
ambasadorowie Monopolis zbudowaliście duet 
idealny. Jak udało Wam się pogodzić dwie tak duże 
indywidualności?
Michalina: Połączyła nas Łódź. Myślę, że drogi każdej 
osoby, której zależy na miejscu, w którym żyje i kocha ca-
łym sercem, o którym chce nie tylko mówić, ale dać coś 
od siebie – prędzej czy później się skrzyżują. Tak było 
z nami. Los połączył trzy osobne byty – mnie, Czarka i lu-
dzi z Monopolis. Nadal jednak tworzymy własne autorskie 
treści, ale wspólna akcja wymusiła połączenie sił, co jest 
jednocześnie niesamowitym doznaniem. Karmimy siebie 
nawzajem energią i przerzucamy pomysłami. Staramy się 
przy tym zachować równowagę między kłótniami, a go-
dzeniem się. Mamy świadomość, że nad nami jest fajna 
idea i to ona determinuje nasze działania.

Monopolis niedługo otworzy swoje podwoje dla 
wszystkich łodzian. To wyjątkowe miejsce na mapie 
miasta. Jak zareagowaliście na propozycję współpracy?
Michalina: To jest tak fantastyczne miejsce, że nie było in-
nej opcji. To miejsce to klimat sam w sobie. Stara fabryka, 
scena teatru z Kamilem Maćkowiakiem, który jest duchem 
tego miasta, Ania Rubaj, która robi najlepsze restauracje 
w tym mieście, czy w końcu miejsce, w którym możesz zo-
stawić dzieci ze świadomością, że wyniosą z tego coś wię-
cej, niż pot i stłuczone kolano po skokach do kulek. Mogę 
powiedzieć za siebie i Czarka, że nie zamienilibyśmy się 
na żadne inne miejsce. Z perspektywy tego, co chcemy ro-
bić i jakie wartości przekazywać, to jest właśnie to.

#RÓBMYDOBRO to nie jest 
jednorazowa akcja, a szereg działań, 
które robimy wspólnie z Monopolis„
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Odwiedziliście ostatnio dzieciaki w świetlicy 
środowiskowej Fundacji Virako Szczęśliwe Podwórka. 
To był przejmujący materiał, pełen empatii 
i nieposkromionej radości, pokazaliście coś innego niż do 
tej pory. Jak rodzą się te wszystkie pomysły?
Michalina: Autorów jest wielu, nie jesteśmy w tym sami. 
Mamy narady, spotykamy się i robimy burzę mózgów. Każ-
dy z nas wnosi do tego projektu coś swojego. Widać tylko 
nas, bo to my jesteśmy konferansjerami w tej historii, na-
tomiast ludzie z Monopolis są naszym cichym wsparciem, 
którego nie widać przed kamerą.
Czarek: Dokładnie. Szybko okazało się, że nam wszystkim 
jest po drodze. Każdy pomysł na odcinek ewoluuje, zanim 
stanie się scenariuszem filmu. Ja pomyślę o czymś odjecha-
nym, Michalina dorzuci swoje albo odwrotnie, a Monopolis 
pokaże swój punkt widzenia. I działamy. Tak było na przy-
kład z akcją z kwiatami, które rozdawałem babciom. Pomy-
śleliśmy, że dlaczego nie zrobić czegoś więcej i szybko usta-
liśmy, że będziemy rozdawać kwiaty wszystkim paniom. 
I okazało się, że pod względem tego wirusa był to najlepszy 
odcinek. Mieliśmy łzy w oczach podczas kręcenia go. A ko-
biety były wdzięczne za to, że ktoś powiedział im coś dobre-
go, jakby to miał być milowy krok w ich życiu, a to było zwy-
kłe „dzień dobry, jak pani minął dzień, wie pani, że jest pani 
wartościowym człowiekiem”. To było coś niesamowitego.

Czarek, Ciebie długo w Łodzi nie było. Co pomyślałeś po 
powrocie tutaj? Inaczej spojrzałeś na to miasto?
Czarek: Właśnie chyba ta podróż była punktem zapalnym 
dla robienia tego, co robimy teraz. Po Azji podróżowałem 
autostopem przez osiem miesięcy, przejechałem 40 tysięcy 
kilometrów tylko dzięki ludzkiej dobroci. Wiesz, ile dobrego 

mnie tam spotkało? Jak wielu ludzi zapraszało mnie do domu, 
pytało, czy mam co jeść i gdzie spać? Ci ludzie często nie mieli 
nic poza dobrym słowem i chęcią pomocy. Tylko dzięki tej do-
broci, jako bezdomny wędrowiec, dojechałem na drugi kra-
niec świata. Tak powstał film „Doceń”, a ja zrozumiałem, że 
też chcę być takim człowiekiem. Po powrocie do Łodzi czułem 
się szczęśliwy i spełniony. Chętnie wróciłem. Wiedziałem, że 
nie ma takiego drugiego miasta na świecie. Kamienice też są 
w Pradze, Wiedniu czy Budapeszcie, ale takiego fabrycznego 
klimatu nigdzie nie spotkałem, a byłem w ponad 60 krajach. 
Bardzo doceniłem to, co mamy, bo wbrew pozorom mamy do 
bólu normalnie i powinniśmy doceniać tę codzienność. Ta 
podróż miała też ogromne znaczenie dla mnie, bo odgrodzi-
ła grubą kreską moje poprzednie życie w biurze, w biznesie. 
Obiecałem sobie, że nie wrócę tam, że będę tworzył. I to robię, 
a miasto jest moim współpracownikiem.

Michalina, Ty za to musiałaś „pogodzić się z miastem 
meneli”. Tak napisałaś w jednym ze swoich tekstów na 
blogu.
Michalina: Bardzo lubię to swoje hasło. Pogodzić się, czyli 
mieć miasto za przyjaciela. Każdy sądzi, że mógłby mieć 
lepiej, mógłby żyć w innym miejscu. Ja miałam taką moż-
liwość. Mogłam rozwijać się za granicą, gdzie wszystko 
miało być lepsze. A mimo to wsiadłam w samolot i wró-
ciłam tutaj, godząc się z faktem, że będę musiała znaleźć 
miejsce, które spowoduje, że będę szczęśliwym człowie-
kiem. I to o to chodzi. Jeśli nie oddasz kawałka serca, to 
nie możesz nic o tym mieście powiedzieć. Narzekać mo-
żesz zawsze, ale pod warunkiem, że uczestniczysz w tym 
biegu, a nie oglądasz go z pozycji kanapy. Pogodziłam się 
z tym miastem wtedy, gdy urodziłam dzieci, kiedy zdecy-
dowałam, że będę z człowiekiem, który pochodzi z Łodzi. 
I myślę, że to, co teraz robimy, to jest właśnie to moje pogo-
dzenie się. Jesteśmy przyjaciółmi z Łodzią.

Gdzie można znaleźć Was i akcję #RÓBMYDOBRO?
Michalina: Staramy się kręcić programy wszędzie. Nie 
trzymamy się Piotrkowskiej jako złotej ulicy miasta. Po 
nakręceniu odcinka na Dąbrowie dostaliśmy masę ko-
mentarzy, że zrobiliśmy superrobotę, że fajnie, kiedy ktoś 
pokazuje nie tylko centrum.
Czarek: Chcemy wszędzie łazić. Niebawem o akcji zrobi 
się naprawdę głośno, więc nietrudno będzie nas znaleźć.

Powiecie coś więcej?
Michalina: W zasadzie to nie jedna akcja. Na wiosnę szy-
kujemy coś naprawdę wielkiego, ale jeszcze nie możemy 
nic zdradzić. Mogę powiedzieć, że akcja będzie trwała 
dwa tygodnie.
Czarek: Ale o drugiej możemy już coś powiedzieć. Szykuje-
my się do polskiej wersji amerykańskiego programu dedyko-
wanego ekstremalnie szybkim remontom. Chcemy na przy-
kład odmalować i wyposażyć dziecku pokój albo świetlicę, 
w której spotykają się mieszkańcy osiedla. Szukamy wolon-
tariuszy i sponsorów, którzy podejmą się razem z nami tego 
wyzwania. Wszystko to pod szyldem #RÓBMYDOBRO. z

Rozmawiała Agnieszka Jędrzejczak
Zdjęcie Paweł Keler

#RÓBMYDOBRO

Lokal Bakes&Cakes rozpoczął działalność kilka tygodni temu, 
dziś to jedno z najsłodszych miejsc w Łodzi! Na Gości czekają 
niesamowite połączenia smakowe ukryte w monoporcjach, 
ciastach, pralinach, lizakach z czekolady, autorskich 
tabliczkach czekolady. Do tego kawa wypalana przez jedną 
z najlepszych palarni w Polsce oraz 10 gatunków herbat bez 
sztucznych aromatów!

Powiedzieć o Bakes&Cakes, że to nowa kawiarnia w Ło-
dzi to jakby nic nie powiedzieć. Lokal w biurowcu przy 
ulicy Ogrodowej róg Zachodniej, to oryginalne miejsce 
na gastronomicznej mapie Łodzi. Ten koncept łączy 
w sobie charakter cukierni i kawiarni z dodatkiem 
piekarni i bistro. Poza słodkościami i kawą można tu-
taj kupić tradycyjne wypieki cukiernicze i chleby, zjeść 
sałatkę, kanapkę czy szybki lunch. To wszystko w nowo-
czesnej i stylowej przestrzeni.

Klimatyczne kawiarnie wciąż jeszcze wielu osobom 
kojarzą się z zaciemnionymi wnętrzami. W Bakes&Ca-
kes jest zupełnie inaczej – ogromne, przeszklone ścia-
ny z widokiem na ulicę i Pałac Poznańskich to coś, co 
daje niezapomniane wrażenia i pozwala na całkowity 
relaks. Lokal doskonale wpisuje się także w modną 
dziś koncepcję insta-friendly, czyli miejsca z wnętrzem 
nadającym się do zrobienia ładnych i klimatycznych 
zdjęć, którymi później chwalimy się na naszych pro-
filach w mediach społecznościowych. W Bakes&Cakes 
rzeczywiście wystarczy przekroczyć próg i jeszcze 
przed zamówieniem ciastka i kawy, ręce same sięgają 
po aparat. Otoczeni roślinami i stylowymi meblami 
czujemy się tam przytulnie i ciepło. Duże wrażenie na 
gościach lokalu robią podwieszone pod sufitem dekora-
cje – ponad 200 słoi wypełnionych zielenią.

Najsłodsze miejsce w Łodzi
Bakes&Cakes to biżuteryjna cukiernia znanego, 

łódzkiego i istniejącego od ponad 35 lat zakładu pie-
karsko-cukierniczego Piekarenka. Za efekty odpowia-
dają w głównej mierze, działający w łódzkiej gastrono-
mii Przemysław Wieloch, uznany łódzki szef kuchni 
oraz Mariusz Siewierski, szef produkcji sieci Pieka-
renka. Dzięki współpracy obu panów udało się stwo-
rzyć oryginalne połączenia smaków proponowanych 
w monoporcjach. Próbowaliście kiedyś połączyć smak 
szpinaku, malin i orzechów laskowych albo chałwę 
z rabarbarem i sezamem? Naprawdę warto!

W Bakes&Cakes można również kupić ciasta i torty na 
wagę, praliny i czekolady, drożdżówki, pączki i nadzie-
wane rogaliki. Dostępny jest świeży i pachnący chleb, 
a także słodkie bułki znane z Piekarenki. Nie brakuje 
także sałatek, dań lunchowych czy kanapek z orygi-
nalnymi połączeniami. Szczególnie warte polecenia są 
łosoś z mascarpone z chrzanem, mostek wołowy z brie 
i sosem z dodatkiem palonej cebuli czy tuńczyk z fasolką 
szparagową i ziemniakiem. 

Do tego soki z Wiatrowego Sadu i wyśmienite mie-
szanki kaw i herbat, które już niedługo będzie można 
kupić na wynos, podobnie jak sprowadzane z całego 
świata markowe czekolady. z

W tygodniu Bakes&Cakes pracuje od 9.00 do 19.00, w soboty 
w godzinach 9.00-18.00.

Bakes&Cakes
Łódź, ul. Ogrodowa 8, tel. 506 691 409
facebook.com/BakesCakesLodz
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Łódzki Heksagon to ciekawa, klimatyczna restauracja 
zaledwie kilka minut od centrum miasta. Atrakcyjne 
wnętrze, przyjemna atmosfera i smaczna kuchnia 
to główne atuty miejsca. O podniebienia gości dba 
Przemysław Wieloch, znany łódzki szef kuchni.

Pomorska 144 w Łodzi, to na gastronomicznej 
mapie miasta nieoczekiwany adres – środek osie-
dla akademickiego, praktycznie vis a vis nowego 
Wydziału Filologicznego. Daleko od Piotrkow-
skiej i Manufaktury, gdzie przede wszystkim 
skupia się łódzkie życie gastronomiczne, ale… 
Właśnie tutaj od dwóch lat, z powodzeniem 
działa restauracja Heksagon. Tu nie można tra-
fić przypadkiem, tu trzeba się wybrać, a jeżeli 
się już raz przybędzie do Heksagonu, to będzie się 
wracać – z powodu przyjaznego klimatu, panujące-
go w restauracji i przede wszystkim dla doskona-
łego jedzenia, przygotowywanego przez Prze-
mysława Wielocha, szefa kuchni.

Heksagon wpisuje się w coraz modniejszy 
ostatnio w dużych aglomeracjach trend, by re-
stauracje z dobrym jedzeniem lokalizować poza 
głównymi szlakami gastronomicznymi – w miej-
scach, gdzie się mieszka, uczy, pracuje. Restauracja 
powstała właśnie tutaj, ponieważ właścicielki 
uznały, że dla Gości możliwość bezproblemo-
wego zaparkowania auta, szybszy dojazd niż 
do centrum miasta, będą ważnymi atutami. Ze 
swoim pomysłem trafiły w 10 – w Heksagonie 
od pierwszego dnia działalności można spotkać 
zarówno mieszkańców pobliskich osiedli, pracow-
ników dużych firm zlokalizowanych nieopodal, 
studentów czy wykładowców z Uniwersytetu 
Łódzkiego, jak i mieszkańców Łodzi i miejsco-
wości położonych po wschodniej stronie mia-
sta, takich jak Nowosolna, Brzeziny, Andrespol.

Heksagon jest otwarty od 9 do 22. Można tam 
wpaść i coś zjeść o każdej porze dnia – na śnia-
danie, obiad i na kolację. Dominuje kuchnia euro-

HEKSAGON 
kusi różnorodnością 

pejska, a jedzenie jest różnorodne, od sałatek, pizzy, 
burgera i makaronów po barszcz czerwony, za-

lewajkę, pierogi z gęsiną i pstrąga alpejskiego 
podwędzanego. Menu jest krótkie i często zmie-
niane, z propozycjami sezonowymi. Goście 
podczas każdej kolejnej wizyty mogą spróbo-

wać czegoś nowego, a ceny nie przerażają. Pro-
wadzący restaurację są wyczuleni na sugestie Go-

ści, a menu jest tak modyfikowane, by zaspokoić ich 
upodobania i gusta. Osoby, które chcą spotkać się 

w Heksagonie na ciastko i kawę też nie będą za-
wiedzione. Sernik z koziego sera, mus z mango 
i marakują albo beza Dacquise z kremem ma-
scarpone, to tylko część z dostępnych słodkości. 

W ofercie restauracji są piwa z regionalnych bro-
warów, spory wybór win i mocniejszych alkoholi.

Dużą popularnością cieszą się organizowane 
w Heksagonie kolacje degustacyjne z cyklu „Kuch-

nie Świata”. Szef Kuchni przygotuje dla Gości 
odpowiednio skomponowane i dobrane potra-
wy pełne smaku i klimatu wybranych krajów 
– m.in. Francji, Włoch, Hiszpanii. W trakcie ko-

lacji składającej się z kilku dań, można odkrywać 
na nowo smaki i zapachy lokalnych trunków, odpo-

wiednio wyselekcjonowanych i skomponowanych 
pod serwowane potrawy. Każdemu wydarzeniu 

towarzyszy muzyka na żywo.
Heksagon to także doskonałe miejsce na 

zorganizowanie urodzin, uroczystej kolacji, 
chrzcin czy komunii. Także łódzkie firmy coraz 

częściej wybierają lokal na firmowe spotkania 
świąteczne. Kameralne miejsce, przytulna atmos-

fera i doskonała kuchnia sprawiają, że już zaczyna 
brakować wolnych terminów!

Łódź, ul. Pomorska 144
tel. 577 807 907
heksagonlodz@gmail.com
facebook.com/HeksagonLodz

LIFE IN. Łódzkie: Już dwa lata działacie na Pomorskiej 
144. Skąd pomysł, żeby otworzyć restaurację właśnie 
tutaj, a nie na Piotrkowskiej?
Przemysław Wieloch: Nie ma obowiązku otwierania do-
brych restauracji tylko przy Piotrkowskiej. W przypadku 
Heksagonu o lokalizacji przesądziły właścicielki, które 
tutaj chciały mieć swój lokal. W założeniach miała to być 
restauracja, której główną klientelą będą studenci. Po-
mysł ewoluował i stopniowo stawaliśmy się restauracją 
dla tych, którzy lubią dobrą europejską kuchnię. Studenci 
bywają u nas, ale nie są naszymi głównymi klientami.

Kto w takim razie odwiedza Heksagon? Do kogo 
kierujecie swoją ofertę ?
Nie mamy jednej, wybranej grupy klientów. Gościmy 
u siebie cały przekrój mieszkańców Łodzi – przychodzą 
młodzi i starsi, studenci i osoby z zasobniejszymi portfe-
lami. Bywają u nas przedsiębiorcy na biznesowym lunchu 
i rodziny na niedzielnym obiedzie. W naszym menu każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Z jednej strony oferujemy pizzę 
i burgery, z drugiej sałatki, makarony i dania główne, ty-
powo restauracyjne.

A propos menu – jest stałe przez cały rok?
Menu zmieniamy średnio co dwa i pół miesiąca, ponie-
waż nie chcemy, żeby gościom znudziły się nasze po-
trawy. Restauracja bazuje na świeżych, sezonowych 
produktach, więc takie zmiany są tym bardziej uzasad-
nione. Można powiedzieć, w Heksagonie mamy menu na 
każdą porę roku.

Nowe menu na jesień – na co mogą liczyć goście?
Teraz polecam doskonałego pstrąga, do tego puree z selera 
z orzechami, brokuł z czosnkiem i ziemniaki. Warto do-
dać, że pstrąg i wszystkie ryby, które mamy teraz w karcie 
są z hodowli w Adamowie pod Łodzią. Mamy też świetną 
karkówkę, gotowaną przez dwanaście godzin, a później za-
pieczoną. Podajemy ją z klasycznymi dodatkami – leniwe 

Co jest najważniejsze w restauracji? 
Jakość produktów używanych do 
przygotowania potraw. Z dobrych 

dobry kucharz przygotuje doskonałe 
jedzenie. Z kiepskich nawet najlepszy 
kucharz nie zrobi smacznego dania 
– opowiada Przemysław Wieloch, 

szef kuchni restauracji Heksagon.

kluski i buraczki, do tego wędzone powidła ze śliwki, któ-
re mocno akcentują smak dania.

Ryby macie od lokalnych hodowców, a pozostałe 
produkty skąd?
Też kupujemy je od lokalnych producentów. Na przykład 
warzywa już od 15 lat kupuję od rolnika, który prowadzi 
gospodarstwo pod Łodzią. Mam pewność, że zawsze są 
świeże. Mięso też mamy od lokalnych dostawców.

Waszym gościom podoba się miejsce i smakuje 
serwowana kuchnia. Mówią też o fajnej, luźnej 
atmosferze, która sprawia, że dobrze się tu czują. Czy to 
właśnie sposób na sukces restauracji?
Wszystko, co pan wymienił, jest niezbędne do tego, żeby 
restauracja mogła cieszyć się uznaniem Gości, ale najważ-
niejsze i tak jest jakość produktów używanych do przygoto-
wania potraw. Z dobrych produktów dobry kucharz przy-
gotuje doskonałe jedzenie. Z kiepskich nawet najlepszy 
kucharz nie zrobi smacznego dania. Ważne są też pasja, za-
angażowanie i ciężka praca całej załogi restauracji. Ludzie 
wybierają miejsca, w których mogą mieć bezpośredni kon-
takt z kucharzem, z menedżerem, z kelnerami. Nasi Goście 
wiedzą, że w Heksagonie to my jesteśmy dla nich, a nie oni 
dla nas. Doceniają to i dlatego jest ich u nas coraz więcej.

Skąd Pan czerpie pomysły na nowe dania, smaki, 
kompozycje kulinarne?
Lata zdobywania doświadczeń, wiele przebytych szko-
leń, możliwość współpracy z najlepszymi szefami kuchni, 
stałe podpatrywanie pracy innych – to wszystko pozwala 
odrzucić rutynę i sięgnąć po coś nowego. 

Jak się zostaje dobrym szefem kuchni?
Nie mam bladego pojęcia! Nigdy się nad tym nie zastana-
wiałem. Może trzeba lubić to, co się robi, podchodzić do 
tego z pasją, nie przychodzić tylko do roboty, lecz codzien-
nie chcieć sprawiać ludziom radość? z

Menu jak wszystkie 
pory roku
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O tym, jak wydobyć z ludzi to, 
co jest najwartościowsze, czy 

wszyscy możemy dawać przykład 
i jak zacząć się zmieniać, mówi 

Krzysztof Zięba, trener mentalny.

Cel kieruje 
naszymi 

działaniami!

O efektach współpracy

Katarzyna Koćwin dietetyk
Po rozpoczęciu jednoosobowej działalności gospodarczej, doszłam do wniosku, że inwe-
stycja w siebie jest najlepszym, co mogę zrobić. Kluczowe było poznanie swoich mocnych 
i słabych stron. Świadomość tego nad czym powinnam więcej pracować, co jest moim 
motorem napędowym. Istotnym momentem były testy osobowości, dzięki którym po-
znałam siebie. Dzięki nim wiem w jakim miejscu jestem i jaką drogą powinnam dalej iść. 
Krzysztof całe swoje serce wkłada w pracę i w ciągły rozwój, daje wiele cennych wska-
zówek, bazuje na badaniach naukowych, nie jest coachem, który tylko mówi, że „każdy jest 
zwycięzcą”. On daje do zrozumienia, że to my bierzemy odpowiedzialność za nasze życie.

Daniel Archeta Polski Związek Piłkarzy
Zaczęliśmy współpracować w ramach szkoleń pracowniczych w Polskim Związku Piłka-
rzy. Spotkania dotyczyły zarówno osobistej sfery mentalnej, jak i grupowych zajęć z ko-
munikacji. Proces nie zakończył się jednak na zamkniętym szkoleniu, do dziś utrzymujemy 
kontakt. Dzięki udziałowi w szkoleniach z Krzysztofem, mogłem lepiej poznać siebie i na-
uczyć się wykorzystywać narzędzia, jakie posiadam. Szczególnie podobały mi się metody 
oparte na wizualizacjach, w których uczestnik nie tylko musi, ale chce zacząć interakcję z sa-
mym sobą. Takie otwarte i kreatywne podejście do mnie przemawia.

Zbigniew Zasada właściciel szkoły tańca i akrobatyki Fantasy Dance Academy
Przed spotkaniem z Krzysztofem głównym problemem w naszej firmie był brak wie-
dzy o możliwościach rozwiązywania problemów w sposób bezkonfliktowy oraz słabo 
zgrany zespół. Musieliśmy również opracować nowy model zarządzania firmą, ponie-
waż stary się już nie sprawdzał. Krzysztof w fenomenalny sposób wprowadził nowe 

standardy i pomógł nam zaakceptować zmiany. Dodatkowym plusem było przygoto-
wanie szkolenia specjalnie pod potrzeby naszych pracowników, ponieważ dało to szyb-

kie efekty. Poprawiła się komunikacja, co przekłada się na wydajniejszą pracę i mniejszą 
ilość napięć w firmie. 

Jarosław Wasiak instruktor w Strefie Ruchu Pabianice
Jestem pod wrażeniem szkoleń, które robi Krzysztof. Udało mu się wzbudzić we mnie wie-
le pytań, refleksji. Dziś w każdej wolnej chwili, wracam do szkolenia i wyciągam z niego 
najważniejsze wnioski, które motywują mnie do zmian i dalszej pracy. Myślę, że sukces 
szkolenia polegał na tym, że Krzysztof słuchał każdego z nas osobno i jako całość. Cały 

czas był elastyczny, a co najważniejsze w odpowiednim momencie potrafił wtrącić się, 
zareagować. Czułem, że szkolenie było przygotowane na miarę naszego zespołu i dlatego 

stało się tak wyjątkowe. Dzięki temu, że poznał nas, potrafił nakreślić kierunek zmian dla firmy 
i zdefiniował sprawy, które musimy uporządkować. Dziękuję Krzysztof!

Ewa i Michał Chylińscy właściciele Strefa Ruchu Pabianice
Z Krzysztofem spotkaliśmy się w momencie, w którym potrzebowaliśmy zmian. I my 
i cała nasza firma. Szkolenia w firmie oraz kilka indywidualnych sesji sprawiły, że 
zmieniło się nasze nastawienie i motywacja do działania. Czuliśmy, że były one jakby 
szyte na miarę dla nas i poszczególnych pracowników. Czasami wystarczy, że usły-
szy się jedno słowo, sentencję i to sprawia, że nasz punkt widzenia zmienia się całko-
wicie. We współpracy z Krzysztofem takich słów padło wiele. W firmie poprawiła się 
komunikacja i znacznie lepiej dostrzegamy pojawiające się błędy. Szkolenia ukierunkowały 
nas, pozwoliły wyznaczyć cel i misję, określiły wyznawane wartości. Ich konsekwencją jest też to, że 
zobaczyliśmy, kto jest zaangażowany w działania firmy. Wiele osób z zespołu powiedziało, że chcą 
więcej rozwoju, więcej możliwości i odpowiedzialności. To ważne, bo dzięki temu mogą się teraz 
rozwijać, a to jest korzystne dla firmy.

LIFE IN. Łódzkie: Jest Pan trenerem umiejętności 
interpersonalnych. Proszę wyjaśnić czym zajmuje się na 
co dzień taka osoba?
Krzysztof Zięba: Mojej pracy przyświeca główna myśl: 
Cel kieruje działaniem! Mogę zatem powiedzieć, że zajmu-
ję się w pierwszej kolejności wsparciem klienta w dopre-
cyzowaniu celu tak, by realnie umożliwił on osiągnięcie 
tego, co na dany moment dla klienta jest najważniejsze. 
Następnym etapem jest praca nad wydobywaniem poten-
cjału, zwalnianiem blokad oraz wzmacnianiem mocnych 
stron, zarówno w pracy grupowej i indywidualnej.

Jak się wydobywa z ludzi to, co w nich najbardziej 
wartościowe?
Przede wszystkim skupiam się na słuchaniu ludzi, czasem, 
jeśli jest potrzeba, na ich prowokowaniu. Ludzie naprawdę 
wiedzą czego chcą, jeśli stworzy im się warunki do tego, by 
mogli określić kierunek swoich działań,wyznaczą cel, który 
ich pochłonie. Moje doświadczenia pokazują, że przy odro-
bienie pomocy, choćby w postaci pytań zadanych w odpo-
wiedniej kolejności i odpowiedni sposób, jesteśmy w stanie 
rozjaśnić natłok myśli i przybliżyć się do tego o co nam cho-
dzi, czego potrzebujemy w danej chwili. To mi wystarczy, by 
korzystając z wiedzy i doświadczenia, wybrać to, nad czym 
należy pracować i jakimi metodami.

Bycie trenerem to wyzwanie – ludzie obserwują takie 
osoby w social mediach, czytają ich wypowiedzi. Musi 
Pan być przykładem i potwierdzeniem tego co głosi, dbać 
o swój wizerunek...
To prawda, przy czym często mawiam na szkoleniach, że 
„Jestem tylko i aż człowiekiem” – tak jak każdy z uczestni-
ków odnoszę sukcesy, celebruje je, zmagam się z wyzwa-
niami i ponoszę porażki, kolejnego dnia wstaję i znów pró-
buję bo przecież takie jest życie każdego z nas… Przykładem 
pewnie dla kliku osób jestem, choć myślę, że każdy z nas 
może być przykładem dla kogoś. To kwestia punktu wi-
dzenia, czy też punktu odniesienia, sam obecnie bardziej 
staram się porównywać do siebie z dnia wczorajszego, 

Trener biznesu, Life and Business Coach, trener mentalny. Na 
co dzień rozwija kompetencje swoich uczestników w zakre-
sie: zarządzania procesem grupowym, sprzedaży, wystąpień 
publicznych, komunikacji, motywowania, budowania zespo-
łów. Prowadzi również indywidualne sesje coachingowe oraz 
wsparcie mentalne dla sportowców i przedsiębiorców. Na sta-
łe współpracuję z Polskim Związkiem Piłkarzy oraz Internatio-
nal Trainers and Facilitators Federation.” 
tel. 669 401 618
krzysztof@celkierujedzialaniem.pl
www.celkierujedzialaniem.pl,
Instagram: cel_kieruje_dzialaniem

Krzysztof Zięba

niż do kogoś innego. Jeżeli chodzi o wizerunek w sieci, 
to na ten moment nie dbam o niego w jakiś szczególnie 
zamierzony sposób. Na pewno dbam o wyniki, weryfiku-
ję czy działam w zgodzie z moimi wartościami. I pewnie 
będę to robił do końca życia!

Co należy zrobić, aby wskazówki poznane podczas 
warsztatu wdrożyć w życie?
Może zabrzmi to dziwnie, ale ja często powtarzam uczestni-
kom, że same szkolenia nie działają. Działa dopiero to, co się 
zrobi po szkoleniu, na ile sumiennie i konsekwentnie zastosu-
jemy wiedzę ze szkolenia w swoim życiu, by zrealizować cel 
jaki sobie obraliśmy. Uwrażliwiam ludzi, by po wyjściu z sali 
szkoleniowej dali sobie czas na ostudzenie emocji. Decyzje 
trzeba podejmować po spokojnym przeanalizowaniu spraw, 
rozważeniu możliwych zagrożeń, konsekwencji. Wcześniej 
należy wyznaczyć cel, stworzyć plan i później, krok po kroku, 
ten plan realizować, licząc się z tym, iż jutro może nie być ta-
kie samo jak dzisiaj. I jeszcze jedno – nie zmieniajmy od razu 
wszystkiego, wybierzmy jedną rzecz i nad nią pracujmy. Jak 
to osiągniemy, bierzmy się za kolejną. z

Rozmawiał Damian Karwowski
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tego, jaka siła w nich drzemie. Uważam, że wnoszą wiele 
swoich wyjątkowych cech w świat biznesu. Uwierzenie 
w siebie wymaga olbrzymiej pracy nad sobą, uwolnienia się 
od ograniczających przekonań – mimo tego kobiety w Polsce 
mocno walczą o swoją niezależność i poczucie wartości. Są 
dużo bardziej świadome swojej roli w społeczeństwie, a pań-
stwo roli kobiet w gospodarce rynkowej. Tu już nie chodzi 
o sprostanie trudnej roli matki zajmującej się domem i dbają-
cej o to, aby na stole był dwudaniowy obiad, a nie zamówiona 
pizza. Kobiety czują, że mają w sobie jeszcze większy poten-
cjał i chcą realizować się również na innych płaszczyznach. 
I nie ma tu znaczenia wiek. Choć w naszych głowach pełno 
jest automatyzmów i stereotypów, zauważam, że podejście 
mężczyzn do kobiet współpracowników czy partnerów biz-
nesowych znacznie się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. 
Nie możemy obarczać mężczyzn za to, że często brakuje nam 
odwagi, by pójść za ciosem. I zgadzam się, kobiety w biznesie 
są perfekcjonistkami, są doskonale zorganizowane, wieloza-
daniowe. Uważam jednak, że od mężczyzn możemy uczyć się 
grania va banque. Panowie są bardziej skłonni do ryzyka, co 
często wychodzi im na dobre. Raz podjętą decyzję starają się 
zrealizować od początku do końca, nie zastanawiają się setki 
razy, czy wybrali właściwą drogę do osiągnięcia celu. My, ko-
biety kochamy rozpamiętywać, analizować, rozgrzebywać. 
Kobiety bardzo często mają fantastyczne pomysły, ale ich 
nie realizują z obawy, że nie są jeszcze wystarczająco goto-
we. Bycie „taką” perfekcjonistką kładzie obiecujące kobiece 
przedsięwzięcia, ze strachu. Dobrze, że go mamy – pomaga 
nam zachować zdrowy rozsądek. Nie możemy dopuszczać 
jednak, by nas paraliżował.

Jak walczyć z takim strachem i kiedy wiemy, że to jest ten 
„zły”, a nie dodający skrzydeł?
Strach to strach. Nie ma dla mnie dobrego lub złego – on jest 
elementem naszego życia. Tylko od nas zależy, jaki mamy 
do niego stosunek. Czy będzie nas paraliżował, czy będzie-
my chcieli go oswajać. Najlepiej zrobić to małymi krokami. 
Jednym z takich strachów są wystąpienia publiczne. Pa-
miętam, jak pierwszy raz zostałam poproszona o popro-
wadzenie spotkania na 30 osób. Byłam tak przerażona, że 
modliłam się, żeby nikt nie przyszedł. Jak na złość, przyszła 
cała sala gości. Ogromny stres. Oswoiłam go, przyznając się 
do niego zamiast starać się go maskować. Poprosiłam lu-
dzi na widowni o wsparcie. Jeszcze nie zaczęłam swojego 
wystąpienia, a już zebrałam oklaski. Wytworzyła się su-
perenergia. Wszyscy wyszli ze spotkania zadowoleni. Naj-
bardziej chyba ja, bo pokonałam samą siebie. Duma wtedy 
jest nie do opisania. Wtedy właśnie człowiek czuje, że góry 
może przenosić. Wartość człowieka we własnych oczach 
wzrasta. Od tamtej pory często wyznaczam sobie zadania, 

Kura z pazurem oswaja strach
Wystartowałam od zera w wieku 34 lat, bez umiejętności, doświadczenia, 
większego planu na to, co chcę robić. Wiedziałam tylko, że chcę. To był 

mój początkowy kierunek – mówi Monika Niżnik, bizneswomen,

LIFE IN. Łódzkie: Lubisz o sobie mówić „przedsiębiorcza 
kura domowa”, ale przez lata nie miałaś z nią nic 
wspólnego. Wychowywałaś trójkę dzieci i jeździłaś za 
mężem tam, gdzie akurat podpisał kontrakt. Czy kobiecie 
wykluczonej na tak długo z rynku pracy trudno było 
odkryć w sobie ducha przedsiębiorcy?
Monika Niżnik: Jeszcze parę lat temu w życiu bym tak o so-
bie nie pomyślała. Byłam kurą domową skoncentrowaną na 
trójce dzieci i mężu sportowcu. Byłam szczęśliwa, choć nie 
czułam się w pełni spełniona. Moim marzeniem było re-
alizować się również zawodowo, być niezależną. Miałam 
parę pomysłów, ale ciągłe przeprowadzki uniemożliwiały 
zamierzenia. Nie chciałam dać za wygraną, uskarżać się na 
okoliczność. Poszukiwałam pomysłu na siebie i zajęcia mo-
bilnego czyli takiego, które mogłabym zabrać wszędzie ze 

Facebook.com/AloesoweCentrumZdrowia                            Instagram.com/kury.maja.pazury

Czy trudno jest zbudować biznes 
kurze domowej? Nie o trudność chodzi, 
a o determinację – ja miałam olbrzymią
„ których się boję. Praca nad sobą, to mozolny proces, w któ-

rym najważniejsza jest świadomość naszych możliwości, 
potrzeb, a także ograniczeń, z którymi podejmujemy walkę.

Większą wiarę we własne siły daje wsparcie bliskich. Ty 
miałaś takie, gdy role w domu się odwróciły?
Od ponad 20 lat tworzymy z mężem udany związek. Rafał 
był zawodowym piłkarzem. Ani ja, ani on nie znaliśmy in-
nego życia, niż to, które wiedliśmy. Wtedy on spełniał się 
zawodowo, utrzymywał nas, a ja dbałam o to, żebyśmy 
mogli stworzyć rodzinę. Nigdy nie ingerowałam w jego 
karierę, nie marudziłam, że znowu musimy się przepro-
wadzać. Chciałam, by rodzina była dla niego wsparciem, 
a nie przeszkodą. Gdy kariera piłkarska dobiegła końca, 
a telefon z propozycjami przestawał dzwonić, nie miał pro-
blemu z tym, żeby przejąć część moich domowych obowiąz-
ków. Karma wraca. Komfort jaki mu dawałam przez 15 lat 
w budowaniu jego kariery, otrzymuję teraz od niego. Na 
tym polega partnerstwo. Pamiętam, jak zawsze żartował, 
że w wieku 40 lat odwiesza buty sportowe na kołek i to ja 
dbam od tego czasu o utrzymanie rodziny. Ziściło się co do 
joty, a ja jestem dumna z tego, że poczucie bezpieczeństwa 
finansowego, jakie on nam wtedy dawał, teraz mogę dać 
rodzinie ja. Mąż zawsze był dla mnie ogromnym wspar-
ciem. Nigdy nie krytykował nawet moich najbardziej sza-
lonych pomysłów. Miał większą wiarę we mnie niż ja sama. 
Wsparcie bliskich pomaga, ale jego brak nie powinien być 
przeszkodą do spełnienia. Pracując z kobietami niestety 
bardzo często słyszę takie historie. Osoby te często pracu-
ją nad sobą w opozycji do całego swojego środowiska, ale 
dzięki temu są jeszcze silniejsze. Mamy tylko jedno życie 
i dobrze byłoby żebyśmy my byli z niego zadowoleni.

Niewątpliwie spełniasz się na wielu płaszczyznach. Jakie 
masz plany, marzenia?
Oczywiście chcę dalej rozwijać się zawodowo, pielęgnować 
swoje pasje, realizować szalone pomysły. Czyli to, co robi-
łam do tej pory, ale z jeszcze większym zasięgiem i rozma-
chem, bo pozwala mi na to zbudowana wiara w siebie. Chcę 
zapraszać do wspólnych projektów coraz więcej kobiet. 
Być dla nich wsparciem i pomagać im w rozwoju. Z pasji 
jestem instruktorką Nordic Walking oraz autorką projek-
tu POWER WALKING – czyli spacerów z kijami odbywa-
jących się raz w miesiącu, na które zapraszam serdecznie 
wszystkie łodzianki. Podczas takiego marszu zawieramy 
nowe znajomości, dzielimy się doświadczeniem, pasjami, 
troskami, a wszystko to wykonując aktywność fizyczną, 
która pozwala na swobodną rozmowę. Więcej informacji 
o Power Walking na stronie www.kobietabiznesu.com.pl 
W marcu planuję z przyjaciółką i partnerką biznesową po-
dróż do Wietnamu. Chcemy z plecakiem przemierzyć kraj 
od północy na południe. Nigdy w życiu nie byłam na takiej 
wycieczce, więc wszelkie sugestie i dobre rady czytelników 
LIFE IN.Łódzkie są mile widziane. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcie Paweł Keler

sobą. Kto szuka ten znajduje. Wystartowałam od zera w wie-
ku 34 lat, bez umiejętności, doświadczenia, wiary w siebie, 
bez napisanego biznesplanu na to, co chcę robić, ale miałam 
olbrzymią motywację. Przy trójce dzieci (najmłodsza córka 
miała wtedy trzy tygodnie), stereotypie Matki Polki w gło-
wie, nie było łatwo pogodzić wizję własnego rozwoju, dbanie 
o dom oraz dodatkowo studia z dietetyki. Musiałam prze-
wartościować cały swój dotychczasowy świat i moją w nim 
rolę. To był też czas, kiedy mąż kończył karierę. Zadawali-
śmy sobie pytanie, co dalej, z czego będziemy żyć? Chciałam, 
byśmy postawili na mój rozwój, choć bałam się, że nie spro-
stam oczekiwaniom innych, a na końcu swoim. Dziś wiem, 
że 99 procent tego, czego się boimy, nigdy się nie zdarza. Czy 
kurze domowej trudno jest odkryć w sobie potencjał? Nie 
o trudność chodzi, a o determinację – ja miałam olbrzymią. 
Wszystko zależy tylko od nas, naszych chęci, nastawienia, 
zaangażowania, przełamywania obaw.

Może nie o obawy tu chodzi, a o strach przed twardym 
światem biznesu, w którym dominują jednak mężczyźni. 
Kobiety są perfekcyjne do bólu w tym, co robią. Sądzisz, 
że jeszcze długa droga przed nimi do biznesowego 
wyzwolenia czy wystarczy tylko w siebie uwierzyć?
Jestem przekonana, że czas kobiet w biznesie właśnie się roz-
poczyna. Choć aktywność zawodowa pań w Polsce nadal jest 
niższa niż w Europie, mają one coraz większą świadomość 

Utytułowana Kobieta Przedsiębiorcza, Lwica Biznesu 2018 
roku i właścicielka Aloesowego Centrum, w którym można 
wypróbować najwyższej jakości aloesowych produktów do 
pielęgnacji całego ciała. Odbywają się tam ciekawe warsz-
taty dla kobiet nie tylko z tematyki zdrowia i urody ale rów-
nież spotkania wspierające przedsiębiorczość kobiet i rozwój 
wspólnych przedsięwzięć.

Monika Niżnik
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LIFE IN. Łódzkie: Jesteście Państwo konsekwentni 
w nazewnictwie swoich lokali powstała Bawełna, 
Szpulka, teraz … Len & Bawełna. Dlaczego Len?
Anna Grabarek: Jesteśmy z Łodzią mocno związani, 
a Łódź zawsze będzie się kojarzyć z przemysłem tekstyl-
nym. Ale len w nazwie ma dla nas różne wymiary. Pierw-
szy historyczny – wzdłuż ulicy Piotrkowskiej ciągnęły się 
kiedyś pola lnu, drugi – len kojarzy się z polskimi produk-
tami, trzeci – len kojarzy się ze szlachetnymi i natural-
nym materiałami dobrej jakości. My tę jakość oferujemy 
naszym klientom, oddając piękną i dopracowaną prze-
strzeń, w której skosztować można pysznych dań z pol-
skimi pierwiastkami. No i to, co najważniejsze w nazwie: 
menu nowej restauracji to 50 procent Bawełny i 50 procent 
Lnu, czyli 50 procent kuchni polskiej i 50 procent kuchni 
śródziemnomorskiej. Len od początku jest ekologiczny. 
Zainstalowaliśmy najnowocześniejsze systemy wenty-
lacji, ogrzewania i klimatyzacji pozwalające na maksy-
malny odzysk energii, wybraliśmy nowoczesne oświe-
tlenie wyprodukowane w technologii LED, zakupiliśmy 
nowoczesne urządzenia do kuchni pozwalające na niskie 
zużycie energii. Cała restauracja sterowana jest przez in-
teligentne oprogramowanie, co w dłuższej perspektywie 
ma przynieść duże oszczędności energii. Mamy własną 
stację uzdatniania wody, dzięki czemu nie transportuje-
my wody i nie wykorzystujemy plastikowych opakowań. 
Postanowiliśmy wrócić do obrusów (oczywiście są lnia-
ne) i tradycyjnych kart menu, żeby uniknąć papierowych 
podkładek, nie używamy plastikowych słomek… Kuchnia 
i bar pracują zgodnie z filozofią NO WASTE. 

Czyli prawdziwy Len ekologiczny! Kiedy zrodził się 
pomysł, by kolejny lokal otworzyć na OFF Piotrkowska? 
Dokładnie nie pamiętam, ale od dawna myśleliśmy o re-
stauracji w OFF Piotrkowska Center. Niestety wszystkie lo-
kale były zajęte. Kiedy pojawiły się plany budowy nowego 
budynku, a wraz z nimi odpowiednia przestrzeń na no-
woczesną restaurację, nie zastanawialiśmy się zbyt długo. 
Szybko znaleźliśmy porozumienie z Zarządem OFF Piotr-
kowska. I to, co najważniejsze: udało się pozyskać prze-
strzeń, która nigdy wcześniej nie była przez nikogo wyko-
rzystywana. To duże wyzwanie, a my… lubimy wyzwania! 

Nowocześnie, smacznie, 
sentymentalnie

Nowe miejsce na gastronomicznej mapie Łodzi – Len & Bawełna w OFF 
Piotrkowska Center kusi gości nie tylko wyjątkowo smacznymi daniami kuchni 

polskiej, ale też nowoczesnym i eleganckim wnętrzem, nieco innym niż 
funkcjonujące do tej pory w tej strefie lokale. Rozmawiamy z Anną Grabarek, 

współwłaścicielką i zarazem PR managerem grupy Bawełna.

dla Gości. Do produkcji stołów użyliśmy starych blach zdej-
mowanych z podłóg likwidowanych łódzkich fabryk i starej 
dębiny z mazur. Oświetlenie odkupiliśmy od firmy rozbiera-
jącej jeden z łódzkich budynków pofabrycznych. Wszystko 
działo się szybko i spontanicznie. A teraz na OFF-ie odwrot-
nie: proponujemy przemyślane wnętrze, trochę w stylu gla-
mour, z wykorzystaniem dobrych materiałów i nowocześnie 
urządzone. Goście zauważają to, że jest inaczej, że jest ele-
gancko, ale jednocześnie ciepło i przytulnie. I niby już nie 
jest OFF-owo , ale jednocześnie jest OFF-owo. Chcielibyśmy, 
żeby każdy czuł się tu dobrze bez względu co robi, ile ma lat, 
w jakim celu przyszedł: czy na romantyczną kolację we dwo-
je, rodzinne śniadanie w niedzielę, czy biznesowe spotkanie. 
Chcieliśmy odejść od konceptu, gdzie ładne wnętrza łączą się 
wyłącznie z drogą kuchnią. Kuchnia ma być prawdziwa, so-
lidna, rzetelna, smaczna i dostępna dla wszystkich. 

Całość podzieliliście na kilka stref.
Można to tak ująć. Poziom 0 jest w stanie pomieścić około 
sto osób. Znajdziemy w nim trzy strefy: bezpośrednio przy 
częściowo otwartej kuchni, gdzie wyraźnie czuć atmosferę 
kuchennej krzątaniny, słychać rozmowy kucharzy i szczęk 
naczyń, strefę neutralną znajdującą się na wprost długiego 
baru oraz strefę zieloną: z kanapami, żywą zieloną ścianą 
i delikatnym oświetleniem. Na poziomie –1 urządziliśmy 
piwnicę somelierską, która może pomieścić do trzydziestu 
osób. Można organizować tam zamknięte imprezy z wła-
sną muzyką, spotkania rodzinne, spotkania biznesowe. 
Pomieszczenie zostało wyposażone w pełne multimedia: 
rzutnik, specjalne nagłośnienie, regulowane oświetlenie 
i oczywiście w klimatyzowaną przestrzeń, w której spo-
czywają wina z całego świata, wśród nich coraz bardziej 
rozpoznawalne wina polskie.

O wnętrzu wiemy już prawie wszystko, czas zajrzeć do 
kuchni. Jaka jest kuchnia Lnu? 
Za kuchnię odpowiada Wiktoria Sobiech. W Lnie postanowi-
liśmy poszukać połączenia tego, co jest najbliższe Wiktorii, 
czyli kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej z kuchnia polską.

Skąd pomysł na kuchnię polską i takie połączenie?
Do Łodzi coraz częściej zaglądają turyści i klienci bizneso-
wi, którzy chcieliby spróbować lokalnych specjałów. Dlatego 
obok steków, owoców morza, grillowanej ośmiornicy mamy 
pierogi z jagnięciną, pierogi z sandaczem, mamy kartacze, 
szlachetny rosół z bażanta, grillowaną jagnięcinę oraz san-
dacza zapiekanego w śmietanie. Serwujemy doskonałego 
śledzia w lnianym oleju. Staramy się, żeby w naszym menu 
każdy znalazł coś dla siebie.

Czy są już jakieś dania, które zdecydowanie wysunęły się 
na podium?
Tak. Hitem okazało się na przykład śniadanie po polsku 
– w zestawie grillowana kiełbasa, kaszanka, jajko sadzo-
ne, grillowana pieczarka i pomidor. Dużym powodzeniem 
cieszą się też tradycyjne racuchy z jabłkami. Jeśli chodzi 
o przystawki to furorę robią tatar z pstrąga z awokado 
i deska z polskimi serami zagrodowymi. Z dań obiado-
wych goście zachwalają zupę rybną, łososia pochodzącego 
z jedynej w Polsce hodowli z certyfikatem ASC, wydawanym 

RESTAURACJA LEN & BAWEŁNA
OFF Piotrkowska Center
Łódź, ul. Piotrkowska 138/140
tel. 42 201 59 50, 42 201 59 51
restauracja@lenibawelna.com
www.lenibawelna.com

I powstał Len, który mocno wyróżnia się wnętrzem 
i charakterem.
Kiedy sześć lat temu otwieraliśmy Bawełnę w Manufaktu-
rze, większość restauracji była tematyczna i uporządkowa-
na, wszystko było nowe i trochę „pod linijkę”. Postanowili-
śmy wtedy wprowadzić do grzecznej Manufaktury trochę 
OFF-a. Skuliśmy ściany, żeby odkryć oryginalną cegłę, ze-
rwaliśmy beton z podłogi, odkrywając jej oryginalne pięk-
no, odkopaliśmy fundamenty i nowo powstałą przestrzeń 
zaadoptowaliśmy na część produkcyjną i kameralną salę 

wyłącznie dla hodowli ekologicznych oraz pierogi z sanda-
czem. Bardzo chwalone są nasze lody rzemieślnicze, które 
przygotowujemy bezpośrednio przed podaniem. Dużym 
uznaniem cieszy się deser „piękna Helena” – to polska grusz-
ka skąpana w sosie czekoladowo-koniakowym, podawana 
z łyżką domowych lodów o smaku palonego masła. Coraz 
więcej Gości pojawia się w porze lunchowej. Len codziennie 
serwuje inne dwudaniowe zestawy obiadowe. Lunche pla-
nowane są również 50 procent na 50 procent: w połowie to 
dania kuchni polskiej, w połowie pozycje inspirowane kuch-
nią śródziemnomorską. 

Święta tuż-tuż, czy organizujecie świąteczne spotkania 
firmowe?
Grupa Bawełna od sześciu lat organizuje spotkania świątecz-
ne dla swoich klientów. Są one zróżnicowane w zależności od 
potrzeb Gości. Jeżeli klienci szukają bardziej nowoczesnego 
miejsca z nietypową kuchnią, wybierają Bawełnę. Jeżeli mó-
wimy o większych spotkaniach lub organizowanych w sie-
dzibie firmy wybierają Przerwę. W tym roku dołączył Len, 
który przygotował menu z akcentami kuchni polskiej. Jedno 
jest pewne: niezależnie od miejsca, przygotowywane przez 
nas spotkania na długo zapadają w pamięci. z

Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcia Paweł Keler
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Kokosownik na kruchym spodzie oblany czekoladą 
z dodatkiem żurawiny, bezsernik z malinowym musem, 
tagliatelle w sosie z kurek z grubym szczypiorem i parmezanem 
migdałowym, bielasze z serem. Nawet nie oglądając tych 
dań, ślinka cieknie na samo ich wyobrażenie. W kulinarny 
świat Kardamonu wybieramy się razem z jego właścicielką 
Agnieszką Pachnowską.

Do Kardamonu przy ul. Piotrkowskiej 51 najchętniej 
zaglądają weganie i wegetarianie, bo właśnie w tej 
kuchni się wyspecjalizował. – Co oczywiście nie ozna-
cza, że nie odwiedzają nas na co dzień osoby, które ja-
dają mięso. Przychodzą, chętnie próbują nowych sma-
ków, a nam jest bardzo miło, gdy słyszymy pochlebne 
recenzje – mówi Agnieszka Pachnowska, właścicielka 
i zarazem szefowa kuchni.

Jak na razie w Łodzi niewiele jest takich miejsc jak 
Kardamon. Z jednej strony dobrze, bo konkurencja 
mniejsza, z drugiej może i żal, bo kuchnia wegetariań-
ska i wegańska jest po prostu zdrowa. – Trzeba jednak 
pamiętać o zachowaniu właściwych proporcji, tak, by 
dostarczyć organizmowi odpowiednich składników. 
Czasami zauważam, że przejście na wegetarianizm 
i weganizm to taki pęd za modą, bez zrozumienia tak 
naprawdę całej filozofii – wyjaśnia pani Agnieszka, 
wegetarianka z wyboru od wielu lat.

KARDAMON
smacznie i zdrowo

W Kardamonie do przygotowania wszystkich dań 
wykorzystuje się tylko produkty pochodzenia roślin-
nego. Szefowa kuchni stosuje także zdrowe zamienni-
ki. Większość dań zamiast klasycznym białym cukrem 
słodzona jest melasą z buraka lub syropem z agawy. 
To ukłon w stronę diabetyków. Blisko 100 proc. pozycji 
z karty pozbawiona jest także glutenu. Mąka pszenna 
zastępowana jest ryżową lub kokosową.

– Bawimy się kuchnią wegańską. Stawiamy na róż-
norodność i sezonowe połączenia smaków. Menu jest 
rotacyjnie. Zmienia się w zależności od naszych po-
mysłów, nie lubimy robić wciąż tych samych rzeczy 
– mówi pani Agnieszka. – Przykładowo nasze bułgery 
(bo burgery kojarzą się z kotletem) co miesiąc serwu-
jemy z innymi składnikami w środku. Co dwa tygo-
dnie staramy się robić festiwale tematyczne. Ostatnio, 
wiadomo, grzybów się trochę pojawiło w lasach, więc 
był tydzień grzybowy, za chwilę będzie dyniowy, ten 
owoc, choć powszechnie uważany za warzywo, jest 
wyjątkowo smaczny i bogaty w wiele minerałów i wi-
tamin. Bliżej świąt skupimy się na pierogach i aroma-
tycznych piernikach. Trzymamy się tradycyjnej pol-
skiej kuchni w nieco innej odmianie.

Załoga Kardamonu żyje w zgodzie z trendem eko. 
Dlatego nie ma tu plastikowych talerzy, tylko są jadal-
ne. – Staramy się też uczestniczyć w różnych akcjach 
ekologicznych i sami je organizować. I przede wszyst-
kim jesteśmy świadomi tego, co serwujemy naszym 
klientom na talerzach, skąd bierzemy nasze produk-
tów – mówi Agnieszka Pachnowska. – U nas jest i zdro-
wo i smacznie. Zapraszamy. z

Łódź, Piotrkowska 51
tel. 691 216 020
kardamon.lodz@gmail.com
facebook.com/kardamon.lodz

KOLACJE WIGILIJNE

Zapraszamy do świątecznego stołu 
REZERWACJE I SZCZEGÓŁY

tel. 603036113 szwalniasmakow@gmail.com

ŚWIĄTECZNE DESERY DLA DOMU I DLA FIRM

Zamów już dziś 

Oferta i zamówienia 
603 510 520

bezafoodandbourbon@gmail.com 

Drukarnia Sztuki to projekt artystyczny, który ma wspierać 
łódzkich artystów. Jego pomysłodawcami są właściciele, 
zarząd i twórcy nowoczesnego biurowca Stara Drukarnia 
w Łodzi, którzy uważają, że w każdej inwestycji publicznej 
powinno się uwzględniać miejsce na sztukę. 

Wzorem państw skandynawskich w budżecie każdej 
inwestycji publicznej powinno się uwzględniać je-
den procent na sztukę, podnosząc tym samym jakość 
i prestiż każdego przedsięwzięcia – mówi Adam Brzo-
stowski, pomysłodawca i kurator projektu Drukarnia 
Sztuki, z zawodu bankowiec. – My idziemy jeszcze dalej 
i dopóki nie wprowadzimy do wyremontowanych prze-
strzeni najemców, zapraszamy tu artystów, zachęcając 
ich do eksperymentowania, a nawet prowokacji! Chce-
my pokazywać przede wszystkim prace młodych, am-
bitnych twórców, którzy mogliby rozwinąć tu skrzydła, 
poruszyć ważny temat, zaprezentować coś niekonwen-
cjonalnego i oryginalnego, wypromować się.

Działalność Drukarni Sztuki, 12 września, zainau-
gurowała wystawa „Alchemia” młodej artystki Jagi 
Woś ze studia Zosma. Zgromadzone w ramach wysta-
wy prace w swojej formie nawiązywały do pradawnej 
sztuki, która łączyła w sobie elementy nauki, magii 
i szacunku do natury. 

Drukarnia Sztuki pomaga rozwinąć skrzydła 

Organiczne w kształcie i tajemnicze w barwach 
misy oraz kaganki, przeniosły odbiorców w czasy, 
w których alchemiczni mistrzowie próbowali po-
znać sekrety przyrody i stworzyć kamień filozoficz-
ny. Kolejne wydarzenie odbyło się 3 października. 
Tym razem na wystawie „Papierki, papier, papierzy-
ska” zaprezentowano prace z papieru w wykonaniu 
Agnieszki Andruszkiewicz. Kolejne przed nami. War-
to śledzić fanpage Starej Drukarni na Facebooku, by 
być na bieżąco z kulturalnymi wydarzeniami. z
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LIFE IN. Łódzkie: Jest powiedzenie, że dobry kosmetolog 
potrafi oszukać starość. Zgadza się Pani z tym?
Anna Olejniczak-Łasecka: Gdyby tak było, to można by 
nazywać nas wróżkami. (śmiech) Współczesna kosmeto-
logia ma dużo do zaoferowania i jest to praca, której efekty 
mogą pozytywnie zaskoczyć i sprawią, że zaczniemy się 
wolniej starzeć.

Jakim cudem?
Jest to możliwe, jeśli kosmetolog prawidłowo nas zdiagno-
zuje, a my zaczniemy regularnie korzystać ze wskazanych 
zabiegów, dbać o siebie i współpracować z kosmetologiem 
stosując odpowiednią pielęgnację domową.

Kurze łapki przy oczach, zmarszczki palacza wokół ust 
i opadające policzki – to najbardziej widoczne oznaki 
tego, że dopada nas starość. Zaczyna się wtedy szukanie 
cudownych sposobów na nią...
Najczęściej tak właśnie bywa – przychodzą do mnie panie, 
które zauważyły w lustrze jakąś niedoskonałość i mówią 
„proszę coś z tym zrobić”. Oczywiście robimy, ale ja za-
wsze będę powtarzać, że zdecydowanie lepiej jest zapo-
biegać procesom starzenia, niż walczyć z ich objawami. 
A jeżeli chodzi o cuda, to już mówiłam, że w kosmetologii 
ich nie ma. Zamiast liczyć na cud lepiej, jak najwcześniej 
zacząć odwiedzać kosmetologa.

Dobry kosmetolog nie pudruje 
problemu, lecz diagnozuje, 

edukuje i wspiera

Co się dzieje z ludzką skórą, że na pewnym etapie 
naszego życia zaczyna robić przykre niespodzianki?
Procesy starzenia ludzkiego organizmu są uzależnione od 
kilku czynników, głównie od naszego stylu życia i od ge-
nów. Niezdrowym jedzeniem, brakiem sportu, nieprawi-
dłową pielęgnacją, pracą w stresie, przy klimatyzacji, bra-
kiem ochrony przeciwsłonecznej, paleniem papierosów 
i zanieczyszczonym środowiskiem, tylko przyśpieszamy 
to, co nieuniknione, ale w tym przypadku możemy spró-
bować eliminować złe nawyki i przyzwyczajenia. W przy-
padku genów, takiego wpływu nie mamy, dlatego nie da 
się zatrzymać procesu starzenia, ale można go spowolnić 
właśnie dzięki zmianie nawyków, prawidłowej pielęgna-
cji oraz odpowiednim zabiegom.

Moje znajome mówią, że w pewnym wieku dobry 
kosmetolog to skarb. Dobry, czyli jaki?
Dobry kosmetolog to osoba, która patrzy na człowieka holi-
stycznie, wie, że stan skóry jest wynikiem kondycji całego 
organizmu. A zatem jeżeli mamy problem ze skórą, często 
znaczy to, że coś złego dzieje się z naszym zdrowiem – pro-
blemy z jelitami, żołądkiem, nerkami. Na wygląd skóry 
negatywnie wpływa również zaburzona gospodarka hor-
monalna. Dobry kosmetolog współpracuje z lekarzami i te-
rapeutami różnych specjalności i potrafi podpowiedzieć, 
gdzie powinniśmy się udać, jeżeli mamy problem. Dobry 
kosmetolog to także taki, który nie pudruje problemu, lecz 
diagnozuje, edukuje i wspiera.

Ale to, co kosmetyczka w kilka miesięcy, chirurg 
plastyczny może zrobić szybciej...
Pewnie tak, ale ja nie jestem zwolennikiem inwazyjnych 
metod poprawiania urody. Nasz organizm ma takie zdol-
ności do samoregeneracji, że niezależnie od wieku, może-
my poprawić stan i wygląd skóry beż użycia skalpela. Wy-
starczy stosować dostępne metody i co ważne, naturalne 
metody to naturalny wygląd.

Jakie?
Chociażby liftingujące masaże twarzy, które stymulują mię-
śnie mimiczne odpowiadające za to, jak wygląda twarz. Są 
to intensywne masaże, które silnie pobudzają skórę przyno-
sząc doskonały efekt – możemy wygładzić czoło, unieść po-
liczki, powiększyć optycznie oczy. Jest też cała gama ćwiczeń 
mimicznych, których regularne stosowanie również popra-
wia jakość skóry twarzy.

Aż 90 procent klientów salonów kosmetycznych to 
kobiety. Mężczyźni unikają gabinetów kosmetycznych?
Panowie są coraz bardziej świadomi potrzeby i konieczności 
korzystania z pomocy kosmetologów, ale rzeczywiście wciąż 
są w zdecydowanej mniejszości naszych klientów. Może uwa-
żają, że to niemęskie, może nie czują się komfortowo w salo-
nach kosmetycznych wypełnionych kobietami, ze ścianami 
pomalowanymi na mocno kobiece kolory i z przekazem 
w mediach społecznościowych skierowanym do kobiet?

Które zabiegi są wybierane najczęściej?
Panie najczęściej wybierają zabiegi przeciwstarzeniowe: 
intensywny masaż Anti-Age, który liftinguje i napina 

skórę, żelazko przeciwzmarszczkowe, które stymuluje 
mięśnie, a także zabiegi z użyciem kwasów, które wyko-
nujemy głównie jesienią i zimą. Wśród zabiegów oczysz-
czających króluje oksybrazja, czyli nieinwazyjne oczysz-
czanie skóry twarzy czystym tlenem.

Esencję Piękności założyła Pani razem z mamą. Jest to 
pierwsza w Łodzi Klinika Kosmetologiczna, której oferta 
dedykowana jest w szczególności przyszłym mamom. To 
taki chwyt marketingowy?
Absolutnie nie jest to chwyt marketingowy! Esencja Piękno-
ści ze swoją wąską specjalizacją powstała, gdy jeszcze na stu-
diach przeczytałam o masażu kobiet w ciąży. Zachwyciłam 
się tym tematem i zaczęłam rozglądać się za salonami, które 
to oferują. Było ich niewiele, a w Łodzi żadnego. Gdy zaczę-
łam pierwszą pracę i odwiedzały nas ciężarne, nie mogłam 
wykonać im żadnego zabiegu, bo ciąża jest przeciwwskaza-
niem do wielu z nich. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo jest 
potrzebne takie miejsce. Przecież przyszłe mamy też pragną 
wyglądać ładnie, zrelaksować się, dbać o siebie. Ciąża wią-
że się także z wieloma niedogodnościami – bólem pleców, 
obrzękami nóg, suchością skóry, trądzikiem czy rozstępami. 
A z brzuszkiem trudno jest przecież zrobić samodzielnie 
depilację bikini, nóg czy pedicure. Dziś odwiedza nas wie-
le przyszłych mam, które często trafiają tu z poleceń swo-
ich koleżanek, a po porodzie zostają z nami na stałe. Cieszy 
mnie, że zaufały nam w tym wyjątkowym czasie, bo przecież 
„szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko”.

Cały czas rozwija Pani swoje kompetencje, a jednocześnie 
uczy i szkoli młodych adeptów kosmetologii. Nie boi 
się Pani, że dotychczasowi uczniowie kiedyś będą 
konkurencją?
Moją pasją jest moja praca, dlatego wciąż się rozwijam i po-
szerzam swoją wiedzę i ofertę gabinetu. Staram się, żeby 
każdy z moich pracowników wyniósł jak najwięcej i był 
w pewien sposób absolwentem Esencji Piękności. Swoje 
studentki starałam się zarazić pasją do zawodu i nauczyć 
jak najwięcej. Nie obawiam się konkurencji, bo mam po-
czucie misji – chciałabym, żeby zawód kosmetologa miał 
należną rangę, a to w dużej mierze wiąże się z posiadaną 
wiedzą i kompetencjami. Zależy mi na tym, aby kosmeto-
lodzy byli dobrze wykształceni i profesjonalni, a klienci 
którzy ich odwiedzają, czuli się bezpiecznie.

Na koniec zapytam o Pani pasje, hobby – zdradzi je Pani?
Moją pasją jest przede wszystkim moja praca i ciągle do-
kształcanie, a poza pracą i konferencjami, można mnie 
spotkać w stajni, bo kocham jazdę konną. Uwielbiam także 
pisać bloga, tańczyć tango, ćwiczyć jogę i podróżować. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler

Dobry kosmetolog to osoba, która patrzy 
na człowieka holistycznie, wie, że stan skóry 
jest wynikiem kondycji całego organizmu
„

Kiedy najlepiej pierwszy raz wybrać się do gabinetu 
kosmetycznego?
Nie ma idealnego wieku na pierwszą wizytę. Najczęściej 
trafiamy do gabinetu kosmetycznego za namową mamy 
i z mamą. Zwykle pierwszy raz młodzi ludzie przychodzą 
do nas na oczyszczenie skóry trądzikowej, a potem na dłu-
gie lata zapominają o istnieniu gabinetów kosmetycznych. 
Ponownie pojawiają się, kiedy zauważą pierwsze zmarszcz-
ki, a to błąd. U kosmetologa powinniśmy bywać regularnie 
jak u lekarza. I nie chodzi o zabiegi, lecz o edukację – jak 
prawidłowo dbać o skórę, jak ją pielęgnować, czego nie ro-
bić i jakie kosmetyki będą odpowiednie dla naszej skóry. 
W efekcie na dłużej zachowamy młodość.

Klinika Kosmetyczna Esencja Piękności
Łódź, ul. Tymienieckiego 20
tel. 730 100 004
kontakt@esencjapieknosci.pl
www.esencjapieknosci.pl

Dlaczego kosmetyczkę należy 
traktować tak jak lekarza, po 

co dbać o siebie nawet wtedy, 
gdy jest się pięknym i młodym, 

o zabiegach, które pozwalają, jak 
najdłużej cieszyć się młodością, 

opowiada Anna Olejniczak-Łasecka, 
właścicielka Kliniki Kosmetycznej 

Esencja Piękności w Łodzi.
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Któż z nas nie chciałby mieć pięknego uśmiechu, który 
nie tylko dodaje uroku, ale i ujmuje lat. Czasami trudno się 
uśmiechać, bo wstydzimy się wady zgryzu lub nieprawidło-
wo ustawionych zębów. Tymczasem już od 140 lat dentyści 
mogą pomagać pacjentom, mającym tego typu problemy.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku, Edward Hart-
ley Angle, amerykański dentysta stworzył podwaliny 
dla ortodoncji. W świat prawd i mitów ortodontyczne-
go leczenia wprowadza nas dr n. med. lek. stom. Aneta 
Grochowina, właścicielka Aneta Clinic Dental Art.

Piękny 
uśmiech 

w każdym 
wieku

nawet uniemożliwiają prawidłową higienę jamy ustnej, 
a jej brak prowadzi do osadzania się kamienia nazębne-
go. Innym skutkiem stłoczonych, krzywo ustawionych 
zębów jest rozwój próchnicy (głównie na powierzch-
niach, które kontaktują się z zębami sąsiednimi). Krzy-
wo ustawione zęby nadmiernie się zużywają, czyli ście-
rają się, kruszą, a nawet łamią. Wady zgryzu i krzywo 
ustawione zęby doprowadzają do zaburzeń w funkcjo-
nowaniu stawów skroniowo-żuchwowych, a to z kolei 
prowadzi to uogólnionych problemów czynnościowych 
objawiających się zaciskaniem zębów, bólem głowy lub 
bólem mięśni twarzy. Należy pamiętać, że szczęki, zęby, 
dziąsła, mięśnie i stawy skroniowo-żuchwowe to „zespół 
naczyń połączonych”, nawzajem na siebie oddziaływu-
jących.

MIT 3: Najbardziej skuteczny jest klasyczny 
metalowy, stały aparat ortodontyczny

Aparaty ortodontyczne dzielą się na ruchome, czyli wyj-
mowane z jamy ustnej oraz stałe, czyli zamontowane na 
zębach pacjenta, za pomocą specjalnego, stomatologiczne-
go kleju. Ruchome klasyczne aparaty przypominają nieco 
ruchome protezy z klamrami (drutami utrzymującymi je 
na zębach pacjenta), są głównie zarezerwowane dla dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym. Inną formą aparatów rucho-
mych są przezroczyste nakładki, których praktycznie nie 
widać. Powinny być na zębach cały dzień i podczas snu, 
wyjmować je można tylko na czas posiłków. Stałe aparaty 
ortodontyczne, to doskonale znane wszystkim metalowe 
zamki, połączone drutem niklowo-tytanowym. Zamki 
mogą być kosmetyczne – kryształowe lub porcelanowe, 
w kolorze zbliżonym do koloru zębów. Każdy z aparatów 
ma swoje zalety i wady. Trudno jednoznacznie określić, że 
tylko jeden jest najskuteczniejszy.

MIT 4: Nosząc aparat ortodontyczny, należy 
drastycznie zmodyfikować dietę

Obecność aparatu stałego na zębach obliguje jedynie do 
unikania gryzienia bardzo twardych pokarmów, zrezy-
gnowania z gumy do żucia, zmniejszenia spożycia so-
ków owocowych, oraz unikania gazowanych napojów.

MIT 5: Zdjęcie aparatu ortodontycznego 
oznacza koniec leczenia

Jest to koniec leczenia aktywnego, po którym nastę-
puje faza retencji. Według badań im dłużej retencja 
jest utrzymywana, tym dłużej trwa efekt leczenia 
ortodontycznego. Trzeba też podkreślić, że ortodon-
cja jest wstępem do dalszych procedur odtwórczych 
u pacjentów z takimi problemami, jak starte zęby oraz 
braki w uzębieniu. z

W naszej klinice stosujemy metody cyfrowe do badania pacjen-
tów, zbierania danych do przygotowania planu leczenia. Poza fo-
tografiami portretowymi i wewnątrzustnymi, które wykonujemy 
cyfrowym aparatem fotograficznym, zdjęciami rentgenowskimi 
również uzyskanymi w technologii cyfrowej, wyciski pobieramy 
skanerem wewnątrzustnym.
Nie stosujemy tradycyjnej metody, polegającej na odwzorowy-
waniu kształtu zębów, dziąseł i łuków zębowych masą wyci-
skową na łyżkach wyciskowych. Dzięki technologii stosowanej 
w naszej klinice wyciski cyfrowe są niezwykle precyzyjne, a co 
równie ważne, znacznie bardziej komfortowe dla pacjentów.

Metody cyfrowe w Aneta Clinic Dental Art

FAKT 1: Najpierw trzeba wyleczyć zęby

Zdecydowanie tak. Przed leczeniem ortodontycznym 
należy wyleczyć ubytki próchnicowe, stany zapalne 
w kościach szczęk, zęby z martwą miazgą, zapalenie 
dziąseł, należy wykonać leczenie periodontologiczne, 
czasem wstępne odbudowy protetyczne zębów o słabej 
strukturze tkanek twardych. Wymienione procedury 
są niezbędne, aby w trakcie noszenia aparatu ortodon-
tycznego zęby nie powodowały dolegliwości bólowych 
albo nie ulegały złamaniu.

FAKT 2: Mycie zębów podczas noszenia 
aparatu jest trudniejsze

Utrzymanie higieny jamy ustnej w czasie noszenia apa-
ratu stałego jest bardziej wymagające i czasochłonne. 
Należy wspomagać się dodatkowo specjalnymi akceso-
riami typu: szczoteczki jednopęczkowe, irygator, nitka 
dentystyczna. Choć reżim higieniczny jest znacznie bar-
dziej wymagający, to efekt uzyskanego leczenia spra-
wia, że pacjenci czują się lepiej, bardziej pewni siebie.

FAKT 3: Noszenie aparatu jest bolesne

Aktywacja aparatu, czy to stałego, czy ruchomego 
powoduje przesuwanie się zębów w określone, zapla-
nowane miejsce. Łączy się to z uciskiem na tkankę 
ozębnową, co wywołuje jej wrażliwość, z powodu znaj-
dujących się w niej zakończeń nerwowych. Po zmianie 
łuku ortodontycznego lub elastycznych gumek, które 
ten drut utrzymują, zęby są przez kilka, kilkanaście 
godzin wrażliwe na nagryzanie i ucisk. Zdarza się, że 
zamki lub druciki podrażnią błonę śluzową jamy ust-
nej, wywołując ból. Wówczas wystarczy zgłosić się do 
gabinetu, a lekarz lub wykwalifikowana higienistka 
usunie drażniącą przyczynę. Ulga jest natychmiasto-
wa, a śluzówka goi się w niezwykle szybkim tempie.

FAKT 4: Aparat trzeba nosić około dwóch lat

Faktycznie taki jest przeciętny czas noszenia stałego 
aparatu ortodontycznego. Może być on krótszy lub 
dłuższy, w zależności od zaawansowania i złożoności 
problemu ortodontycznego. Aparaty ruchome, klasycz-
ne, stosowane u dzieci wymagają leczenia wieloletniego 
(np. około 4-5 lat). Nakładki ortodontyczne powinny być 
noszone, podobnie jak aparaty stałe około dwóch lat.

FAKT 5: Efekt zależy od sytuacji wyjściowej

Zdecydowanie tak. Pacjenci powinni zdawać sobie spra-
wę, że nie należy porównywać siebie do znajomego czy 
kuzyna, który leczył się ortodontycznie i czas leczenia 
lub efekt tego leczenia był inny, niż u niego samego. Czę-
sto po zakończeniu leczenia ortodontycznego, zęby na-
leży odbudować, bo są starte, wybielić, bo mają ciemny 
nieestetyczny kolor, a przede wszystkim uzupełnić bra-
ki, jeśli takie są. Lekarz na etapie planowania informuje 
pacjenta o wszystkich koniecznych procedurach. z

MIT 1: Leczenie ortodontyczne skuteczne jest 
tylko wtedy, gdy wykonywane jest u dzieci

Nie ma w tym przypadku żadnych ograniczeń wie-
kowych. Oczywiście, wczesne wykrycie wad zgryzu, 
a co za tym idzie wdrożenie leczenia ortodontycznego 
w wieku młodzieńczym, przynosi znakomite efekty, 
ze względu na bardzo dużą elastyczność kości szczęk, 
w której ufiksowane są zęby za pomocą specjalnych 
więzadeł. Ale nie ma żadnych przeciwwskazań, by 
takie leczenie wykonać u pacjentów w wieku 60 czy 
70 lat. Jedynym warunkiem jest posiadanie własnego 
uzębienia. Oczywiście u pacjentów dorosłych lecze-
nie może przebiegać dłużej, ale efekty i skuteczność 
są równie wysokie, jak u młodych pacjentów.

MIT 2: Krzywe zęby, nieprawidłowy zgryz jest 
jedynie problemem estetycznym

Pacjenci zgłaszający się do kliniki, podkreślają, jak waż-
ny jest dla nich zdrowy i piękny uśmiech, a braki w uzę-
bieniu, żółty kolor i krzywe zęby, sprawiają, że nie poja-
wia się na ich twarzy. Ale problemy natury estetycznej, 
to jedynie wierzchołek góry lodowej. Źle ustawione zęby 
doprowadzają do chorób przyzębia (paradontozy), po-
nieważ stłoczone i ciasno ustawione utrudniają, a często 

Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
recepcja@anetaclinic.pl
anetaclinic.pl
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Piękna, gładka i jędrna skóra, brzuch z kaloryferem, uda bez 
celulitu i brazylijskie pośladki – wszystko bez skalpela! Właśnie 
tego dziś potrzebujemy i oczekujemy. I możemy to mieć.

Dynamiczny rozwój medycyny estetycznej daje nie 
tylko możliwość przeprowadzenia coraz efektywniej-
szych zabiegów, ale także znacznie ułatwia dostęp do 
najbardziej innowacyjnych technologii. Dzięki temu 
marzenia o idealnej sylwetce i redukcja kłopotliwych 
mankamentów skóry i całego ciała są w zasięgu ręki.

– Do niedawna powszechny był pogląd, że wy-
gładzenie zmarszczek, usuwanie nadmiaru tkanki 
tłuszczowej i innych mankamentów naszego wyglą-
du możliwe jest tylko za pomocą botoksu i operacji 
plastycznych. Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście tak 
było, jednak dziś coraz bardziej popularne stają się 
nieinwazyjne metody poprawiania urody – mówi dok-
tor Marta Tazbir, właścicielka Kliniki Tazbir w Łodzi.

Laseroterapia i modelowanie sylwetki z użyciem 
najnowocześniejszych urządzeń to obecna rzeczy-
wistość. Klinika Tazbir oferuje całą gamę zabiegów, 
które przywracają skórze odpowiednią sprężystość, 
jędrność i blask, a sylwetce idealny wygląd.

Laserowy lifting twarzy
Zabiegi odmładzania skóry przeprowadzane specjal-
nymi laserami są w ostatnim czasie bardzo popularne. 
Doskonałe efekty można uzyskać dzięki zastosowaniu 
urządzenia Fotona 4D. Jest to pierwsza na świecie ma-
szyna do laserowego endoliftingu twarzy, komplek-
sowego zabiegu, na który składają się aż cztery etapy: 
Endolifting, Frac3D, Piano oraz Superficial. Dzięki urzą-
dzeniu można po kolei zająć się poszczególnymi obsza-
rami skóry na różnych jej głębokościach. Precyzyjna 
terapia przeprowadzana kolejno czterema różnymi fa-
zami lasera gwarantuje, że lekarz medycyny estetycz-
nej, jest w stanie dokładnie zrewitalizować każdy mili-
metr poddanej zabiegowi skóry.

Zabieg przeznaczony jest dla osób, które borykają się 
z takimi problemami jak: bruzdy nosowo-wargowe, 
zmarszczki, wiotkość skóry twarzy i inne jej niedosko-
nałości. Warto dodać, że jest bezbolesny dla pacjenta 
i trwa dwie godziny. Ilość zabiegów dostosowana jest 
do stanu skóry pacjenta. Dla utrzymania ciągłości 
efektu zalecane jest powtórzenie zabiegu raz w roku. 
Pierwsze efekty można zauważyć już kilka dni po za-
biegu, kiedy proces złuszczania skóry dobiega końca.

Olbrzymia moc i wszechstronność
Doskonałym sposobem na rewitalizację skóry i reduk-
cję zmarszczek jest urządzenie PicoPlus będące zaawan-

Najnowsze trendy w laseroterapii 
i modelowaniu sylwetki. Już są w Łodzi!

sowanym laserem pikosekundowym drugiej generacji. 
Jest to maszyna bardziej skuteczna i bezpieczniejsza, 
niż tradycyjne lasery. Jako innowacyjny, najpotężniej-
szy laser pikosekundowy o ultra krótkim impulsie, za-
pewnia szybkie wyniki przy mniejszej liczbie sesji tera-
peutycznych. Energia, która jest dostarczana za pomocą 
tego lasera, dociera do głębszych warstw skóry. A przy 
okazji zabieg jest po prostu bardziej komfortowy, krót-
szy, wydajniejszy i skuteczniejszy od tego, co dotychczas 
stosowano na rynku.

PicoPlus ma bardzo szerokie spektrum zastosowa-
nia. Przede wszystkim rewitalizuje skórę i redukuje 
zmarszczki. Można nim także skutecznie usuwać kolo-
rowe tatuaże i makijaż permanentny. Doskonale spraw-
dza się przy leczeniu blizn potrądzikowych, usuwaniu 
wszelkiego rodzaju przebarwień, rozstępów i zabiegów 
odmładzających. Poprawia kondycję i strukturę skóry 
oraz skutecznie likwiduje głębokie i powierzchniowe 
zmiany pigmentacyjne. Leczy rumień lub trądzik różo-
waty, a także grzybicę paznokci.

Najlepszy sposób na nadmiar ciała
Cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej, utrata elastycz-
ności skóry, uszkodzone włókna kolagenowe, nagroma-
dzenie produktów przemiany materii, to pięć głównych 
czynników, które powodują dyskomfort z powodu na-
szego wyglądu. Jak je wyeliminować? Jest na to sposób, 
a raczej urządzenie. BTL Unison, bo o nim mowa, łączy 
dwie sprawdzone technologie zabiegowe – monopolar-
ną radiofrekwencję oraz falę akustyczną. Jednoczesna 
aplikacja energii gwarantuje szybkie i trwałe rezultaty.

Zabieg BTL Unison zdecydowanie poprawia wygląd 
oraz kondycję skóry. Efekty działania urządzenia są 
potwierdzone badaniami klinicznym. Aż u 93 procent 
zbadanych osób stwierdzono znaczną redukcję skórki 
pomarańczowej. Pacjenci wskazywali też na takie rezul-
taty jak: zmniejszenie obwodów bioder i ud, wygładze-
nie skóry, zmniejszenie grubości tłuszczu. Skuteczność 
zabiegu to zasługa energii, którą emituje urządzenie, 
wywołując tym samym procesy naprawcze i działając 
zarówno na komórki tłuszczowe, jak i na komórki skóry. 
Zabieg powoduje redukcję tkanki tłuszczowej, remode-
ling włókien kolagenowych i przyspiesza metabolizm 
komórkowy. Skóra odzyskuje elastyczność, gładkość 
i młody wygląd, a ciało jest szczuplejsze i pozbawione 
złogów cellulitu. Optymalna liczba dla osiągnięcia naj-
lepszego rezultatu, to cztery zabiegi powtarzane raz 
w tygodniu. Po zabiegu BTL Unison nie ma okresu re-
konwalescencji! Pacjenci wracają do zwyczajnej aktyw-
ności bezpośrednio po opuszczeniu gabinetu.

Kaloryfer i brazylijskie pośladki bez skalpela
Klinika Tazbir dysponuje także wyjątkowym urządze-
niem, które jednocześnie buduje mięśnie i spala tłuszcz. 
Takiej innowacji w medycynie estetycznej jeszcze nie 
było. BTL Emsculpt to pierwsza na rynku maszyna, któ-
ra w nieinwazyjny sposób wykonuje lifting pośladków, 
zwiększa ich jędrność i muskulaturę, a także wyszczu-
pla talię i rzeźbi brzuch. Rozwiązanie idealne dla fanów 
szczupłej, ale wysportowanej sylwetki. To urządzenie 
modelujące sylwetkę jest wyjątkowe, ponieważ rzeźbi 
ciało, rozbudowując jednocześnie mięśnie i błyskawicz-
nie spalając tłuszcz. A robi to w sposób całkowicie niein-
wazyjny i bezbolesny.

W trakcie jednego zabiegu zastosowana w urządze-
niu energia wywołuje ponad 20 tysięcy intensywnych 
skurczów mięśni. Taki trening jest nieosiągalny w trak-
cie wykonywanych samodzielnie ćwiczeń fizycznych. 
Podczas zabiegu wytwarzane są nowe włókna mięśnio-
we i zwiększa się gęstość i objętość mięśni. Są one więk-
sze, lepiej napięte i bardziej widoczne.

Mięśnie potrzebują energii, aby wywołać skurcze. 
Ponieważ w trakcie zabiegu mięśnie kurczą się, mózg 
otrzymuje informację, że potrzeba więcej energii, co 

tym samym prowadzi do szybkiego rozkładu komórek 
tłuszczowych. Zabieg trwa około 30 minut, w tym cza-
sie pacjent leży się w łóżku zabiegowym i się relaksuje.

Pomoże na każdy problem
Wyszczuplić ciało, ujędrnić skórę, a może usunąć 
zmarszczki korzystając z jednego urządzenia? Dla-
czego nie, wystarczy skorzystać z BTL Exilis 360. To 
zaawansowany system do nieinwazyjnych zabiegów 
estetycznych o pięciu różnych końcówkach do lecze-
nia ponad 20 obszarów na ciele. Można powiedzieć, że 
działa od stóp do głów!

Kandydatem do zabiegu Exilis Ultra 360 może być każ-
dy, kto oczekuje nieinwazyjnego liftingu skóry twarzy 
i ciała (ramion, piersi, brzucha, ud i kolan). Urządzenie 
wykorzystuje specjalną technologię, która oddziałuje 
na włókna kolagenowe na dwa sposoby: za pomocą cie-
pła i fal ultradźwiękowych. Exilis skutecznie redukuje 
także obwód ciała. Wysoka częstotliwość wytwarzanej 
energii powoduje głębokie nagrzewanie tkanki tłusz-
czowej, co w konsekwencji prowadzi do jej redukcji.

Urządzenie zapewnia najlepsze działanie nawet 
w obrębie najbardziej problematycznych obszarów 
i z wyraźnymi zmarszczkami, takich jak np. w okoli-
cy oka. Jest także stosowane w ginekologii estetycznej, 
ponieważ jest to najszybsza procedura nieinwazyjne-
go leczenia miejsc intymnych za pomocą ultradźwię-
ków. Podnosząc temperaturę leczonej tkanki do 40–45 

Klinika Tazbir oferuje całą gamę 
zabiegów, które przywracają skórze 
odpowiednią sprężystość, jędrność 
i blask, a sylwetce idealny wygląd
„



74 75

 zdrowie i uroda zdrowie i uroda

stopni Celsjusza , wywołuje natychmiastowe kurcze-
nie się zwiotczałych i poluzowanych włókien kolage-
nowych, z których zbudowane są ściany pochwy. Ta 
bezpieczna i skuteczna metoda leczenia kobiecych 
problemów, nie wymaga okresu rekonwalescencji.

Większości pacjentów wystarczy od 2 do 4 zabiegów 
co 7 do 10 dni. Każdy zabieg na jedną partię ciała trwa 
zazwyczaj od 15 do 30 minut. Warto dodać, że zabiegi 
są bezbolesne, a większość pacjentów porównuje od-
czucia podczas zabiegu do masażu gorącymi kamie-
niami. Efekty widoczne są już po pierwszej sesji.

Zafirro, Secret RF i Endermologia
W Klinice Tazbir do wyboru jest cała gama dodatko-
wych zabiegów, które przywracają skórze odpowied-
nią sprężystość, jędrność i blask.

Natychmiastowy efekt odmłodzenia i rozświetlenia 
skóry gwarantuje zabieg liftingujący wykonany przy 
użyciu Zaffiro. To urządzenie, którego unikalnym ele-
mentem jest specjalna głowica zakończona szkłem sza-
firowym, które wzmacnia emisję światła podczerwone-
go, prowadząc do efektu cieplnego skóry nazywanego 
termoliftingiem. Zaffiro likwiduje wiotkość skóry na 
twarzy i szyi, poprawia owal twarzy, podnosi opadające 
policzki, likwiduje bruzdy wargowo-nosowe i wygładza 
zmarszczki, poprawia napięcie i elastyczność skóry.

Doskonały efekt przynosi także urządzenie Secret RF, 
które łączy dwie znane w medycynie estetycznej proce-
dury: radiofrekwencji i mikronakłuwania. Określany 
jako „nieoperacyjny lifting” oddziałuje jednocześnie 
na naskórek oraz głębokie warstwy skóry, zapewniając 
istotną poprawę w zakresie jędrności i napięcia skóry 
w dowolnym obszarze ciała, likwidację zmarszczek, 

korektę owalu twarzy, wyrównanie powierzchni i po-
prawę kolorytu skóry. Niezastąpiony w leczeniu blizn 
i rozstępów, zdecydowanie przewyższający wszelkie do 
tej pory stosowane metody.

Z kolei Endermologia, czyli masaż podciśnieniowy, po-
zwoli na odchudzenie się, pozbycie cellulitu, wymodelo-
wanie sylwetki, a nawet poprawienie konturów twarzy.

Gwiazdy polecają
Klinika Tazbir to znane i renomowane miejsce, w któ-
rym oferowane są zabiegi z zakresu medycyny, der-
matologii i ginekologii estetycznej, laseroterapii oraz 
kosmetologii.  – Naszym celem jest dążenie do natu-
ralnego piękna i poprawy jakości życia pacjentów, 
a osiągamy to łącząc w swojej pracy profesjonalizm 
i wiedzę z pasją i zaangażowaniem. W Klinice nie 
tylko podążamy za światowymi trendami w dziedzi-
nie medycyny estetycznej i laseroterapii, ale również 
wyznaczamy własne standardy, wykorzystując inno-
wacyjne metody leczenia oraz najnowocześniejszy 
sprzęt medyczny – mówi Marta Tazbir.

O doskonałych efektach wykonywanych zabiegów 
mogą świadczyć regularne i częste wizyty pacjentów 
zza granicy – z Niemiec, Holandii, Anglii i Rosji. Amba-
sadorkami Kliniki Tazbir są m.in. Grażyna Wolszczak, 
aktorka i Katarzyna Stankiewicz, piosenkarka. z

Łódź, ul. Solankowa 6
poniedziałek – sobota: 10–20
tel. 506 170 629
kontakt@klinikatazbir.pl
www.klinikatazbir.pl

Gdy na dworze brzydka pogoda, humor niezbyt dobry 
i nie wszystko układa się jak należy wzmaga się w nas 
chęć sięgania po coś słodkiego. Co zrobić, by ograniczyć 
wszechmocne słodkie łaknienie?

Nie kupujmy słodyczy na zapas, by leżały w kuchennym 
kredensie i kusiły wieczorami, szczególnie gdy mamy 
chwilę na relaks przed telewizorem. Pilnujmy, by jeść co 
3-4 godziny. Dzięki temu nie doprowadzimy do dużych 
wahań glukozy we krwi, a tym samym nasza ochota na 
słodycze będzie znacznie mniejsza. Pijmy ciepłe, słabe 
herbaty, które pomogą wypełnić żołądek i ograniczą 
chęć podjadania. Delektujmy się jedzeniem, przygoto-

Co to jest facemodeling? Na czym polega i jakie daje 
efekty? Facemodeling jest holistyczną metodą naturalnego 
modelowania i odmładzania twarzy. Korzysta z niej między 
innymi księżna Sussex Meghan Markle. 

Na sukces i skuteczność tej metody składa się szereg 
unikalnych technik, takich jak: mioplastyka, aku-
presura, kinesiotaping estetyczny oraz masaż inter-
plastyczny (stosowany wewnątrz naszej twarzy – tak 
zwany „transbukalny”). 

Facemodeling to naturalna metoda wielotkankowej 
odnowy biologicznej twarzy. To bezpieczna i skuteczna 
alternatywa dla inwazyjnych zabiegów, działająca na 
najgłębsze struktury tkanek. Dzięki uwolnieniu napięć 
i blokad mięśniowych, nie tylko w obrębie twarzy, uzy-
skujemy poprawę całej bioestetyki oraz postawy ciała, 
co ma znaczący wpływ na ogólne polepszenie kondycji 
najgłębiej położonych tkanek. 

Każda sesja terapeutyczna może wyglądać inaczej, 
w zależności od diagnozy i wyboru technik dopasowa-
nych do kształtu i indywidualnych potrzeb danej twa-
rzy. Sesje zabiegowe trwają około 90 minut i zaleca się 
ich przeprowadzanie co 10-14, a nawet 21 dni – w zależ-
ności od kondycji tkanek. 

Jakich efektów możemy się spodziewać. Facemodeling 
pozwala na: lokalne odmłodzenie i regenerację najgłę-
biej położonych tkanek, poprawę całej estetyki i kształ-

Piękna bez skalpela 

Gdy masz wielką ochotę na słodycze?

tu twarzy, korektę bruzd nosowo-wargowych, opadają-
cych powiek i podwójnego podbródka, wydłużenie szyi, 
odbudowę kąta żuchwy, rozmiękczenie i zniwelowanie 
istniejących blizn, likwidację „wdowiego garbu”, zniwe-
lowanie obrzęków i worków pod oczami, przywrócenie 
elastyczności, gładkości i kolorytu skóry. z

Jak przekonują naukowcy z Uniwersytetu Exeter w Wielkiej 
Brytanii  wystarczy 15 minut szybkiego spaceru dziennie by-
śmy nie musieli sięgać po czekoladę. Podczas eksperymentu 
okazało się, że osoby które chociaż przez chwilę były aktyw-
ne fizycznie odczuwały znacznie słabszą potrzebę zjedzenia 
czekolady niż ci, którzy spędzali czas bez ruchu.

spacer zamiast czekolady

wujmy na jedno danie kilka produktów i zjadajmy je po 
kolei. Nie opuszczajmy posiłków. Gdy to robimy nasz or-
ganizm nie otrzymuje odpowiedniej ilości składników 
odżywczych co powoduje, że do mózgu docierają in-
formację o konieczności ich uzupełnienia i stajemy się 
bardzo głodni, a wieczorem mamy ochotę na produkty 
wysokokaloryczne jak słodycze czy lody. Wychodząc 
z domu zabierajmy pokrojone warzywa, np. marchewki 
i podjadajmy w razie napadów głodu.  Żyjmy zdrowiej, 
łącząc zdrowe posiłki z ćwiczeniami, dzięki czemu nasz 
organizm będzie lepiej gospodarował energią i spalał 
tłuszcz. Możemy też znaleźć jakąś alternatywną czyn-
ność, która odciągnie nasze myśli od jedzenia. 

A oto lista wartościowych smakołyków, które mogą 
znaleźć się w naszym menu:

zz połówka jabłka z dwoma łyżeczkami masła orze-
chowego;

zz pomarańcza i kilka prażonych orzeszków;
zz 10 migdałów;
zz 4 ciasteczka ryżowe z 2 łyżeczka
zz i niskotłuszczowego serka wiejskiego;
zz 6 pełnoziarnistych krakersów z 2 łyżeczkami ma-

sła orzechowego.
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LIFE IN. Łódzkie: Wzrok to jeden z najważniejszych 
zmysłów, ale chyba nie dbamy o niego tak, jak 
powinniśmy. Do okulisty trafiamy w ostateczności, 
statystyki podają, że co trzeci Polak nigdy u niego nie był, 
a to właśnie wizyta u specjalisty może nas ustrzec przed 
wieloma dolegliwościami. Dlaczego unikamy okulistów?
Zofia Nawrocka: Chyba nie chodzi tylko o unikanie 
okulistów. U innych lekarzy też bywamy rzadziej, niż 
powinniśmy. Wiadomo, że lepiej i taniej jest zapobiegać 
chorobom, niż je leczyć, ale... Nasze podejście w tym za-
kresie zmienia się i coraz częściej wybieramy profilak-
tykę, jednak wciąż jeszcze nie znaleziono skutecznego 
sposobu na to, aby więcej zdrowych osób skłonić do wi-
zyt u lekarzy. Trafiamy do nich wtedy, kiedy musimy, bo 
coś nas boli, coś dolega i przeszkadza normalnie funkcjo-
nować. Ważne jest, aby trafić w takim stadium choroby, 
żeby pomoc specjalisty była skuteczna. Czasami jest już 
za późno i wtedy pozostaje długotrwałe leczenie, a nawet 
operacja. I to dotyczy zarówno osób z chorobami oczu, 
jak i pozostałych chorych.

Jak już trafimy, to chcielibyśmy mieć doskonałą opiekę 
i możliwość skorzystania z najlepszych dostępnych 
badań. Nie zawsze jest to możliwe, bo bywa, że nie ma 
odpowiedniego sprzętu i brak fachowców…
Myślę, że nie jest aż tak źle, ale nie chcę się wypowiadać 
o innych. Ja mam w tym zakresie dobre doświadczenia. 
W naszym gabinecie mamy doskonałych specjalistów, 
dzięki temu możemy pomóc w wielu przypadkach. Nasi 
pacjenci ufają nam i chętnie korzystają z pomocy naszych 
lekarzy. Warto podkreślić, że nasz gabinet jest też dosko-
nale wyposażony – dysponujemy najnowocześniejszym 
sprzętem, co pozwala nam na właściwą diagnostykę i sku-
teczne leczenie.

Regularnie organizujecie Państwo warsztaty 
i szkolenia dla lekarzy prowadzących praktyki w Łodzi 
i województwie. Proszę zdradzić jaki jest cel tych szkoleń?
Specjalistyczny sprzęt pozwala dziś lekarzowi na szyb-
szą diagnozę i podjęcie decyzji o rodzaju leczenia. Na 
organizowanych szkoleniach prezentujemy możliwości 
jakie dają nowoczesne urządzenia i szkolimy z ich obsłu-
gi. A organizujemy je dlatego, ponieważ lekarze, którzy 
prowadzą praktyki w miejscowościach województwa 
łódzkiego, są nimi zainteresowani.

W okulistyce możliwości 
zmieniają się co kilka miesięcy

O nowatorskich badaniach, pozwalających leczyć coraz więcej chorób oka oraz 
o warsztatach dla lekarzy, które uczą, jak właściwie odczytywać wyniki badań, 

opowiada doktor Zofia Nawrocka z Gabinetu Okulistycznego N&M w Łodzi.

Skoro mówimy o specjalistycznych badaniach, to 
zapytam, czym jest Swept Source OCT angiografia?
Zacznę może od tego czym jest OCT, czyli Optyczna Kohe-
rentna Tomografia (ang. Optical Coherence Tomography). 
Jest to stosunkowo nowa technologia, która pozwala na 
wykonanie badania siatkówki i naczyniówki bez dotyka-
nia oka. Wprawdzie podwaliny pod rozwój tej metody zo-
stały położone już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia, to jednak jej rozkwit obejmuje ostatnie dziesięć 
lat. W tym czasie znacznie usprawniono technologię, 
wprowadzając najpierw spektralne OCT, a następnie Swe-
pt Source OCT, co umożliwiło znaczne przyśpieszenie ska-
nowania i tym samym skróciło czas trwania badania.

Jaki sprzęt służy do wykonywania tego badania?
Jest to skaner OCT Triton, urządzenie wyprodukowane w Ja-
ponii, w którym dzięki unowocześnionemu źródłu światła, 
możemy zajrzeć głębiej w oko i wykonać zdjęcie nie tylko 
siatkówki, ale również naczyniówki i twardówki.

Wróćmy do badania. Czym jest angiografia?
Dzięki OCT angiografii można zobrazować naczynia krwio-
nośne siatkówki w jej poszczególnych warstwach, co do-
tychczas nie było możliwe. Wcześniejsza, zresztą nadal 
powszechnie stosowana metoda zwana angiografią fluore-
sceinową, wymaga podania do żyły pacjenta barwnika. Po 
wzbudzeniu światłem niebieskim kontrast zaczyna świe-
cić, co pozwala ocenić przepływ krwi w naczyniach. Jest to 
jednak ocena niedoskonała, ponieważ dotyczy tylko naczyń 
powierzchownych siatkówki. Aby uwidocznić strukturę 
naczyniówki wykorzystuje się inną, podobną metodę, zwa-
ną angiografią indocjaninową, która jednak, ze względu na 
dość duże koszty, nie jest powszechnie stosowana. Wprowa-
dzenie do praktyki lekarskiej OCT angiografii spowodowało 
ogromny rozwój okulistyki. Lekarze otrzymali narzędzie 
do badania siatkówki oraz naczyniówki bez konieczności 
podawania barwnika do żyły. Jest to badanie bezpieczniej-
sze, ponieważ nie powoduje u pacjenta uczulenia na barw-
nik i może być wykonywane w dowolnym momencie, nawet 
podczas wizyty pacjenta w gabinecie. Jako badanie całkowi-
cie nieinwazyjne, OCT angiografia może być wykonywana 
również u kobiet w ciąży, u dzieci i pacjentów w podeszłym 
wieku, bez względu na ich ogólny stan zdrowia.

Przy jakich dolegliwościach powinno się robić badanie?
Obecnie najczęstszym wskazaniem do wykonania OCT an-
giografii jest zwyrodnienie plamki. Jest to dolegliwość zwią-
zana z wiekiem. Mając do dyspozycji OCT angiografię można 
wykryć bardzo wczesne stadia tej choroby, ustalić wskazania 
do podania zastrzyku do ciała szklistego (jedynej dostępnej 
obecnie metody leczenia tego schorzenia) oraz kontrolować 
przebieg leczenia. Pozwala to skuteczniej leczyć pacjentów.

Tylko to schorzenie można zdiagnozować tym badaniem 
czy również inne?
Podobne zmiany, jak w przypadku zwyrodnienia plamki, 
mogą występować w wysokiej krótkowzroczności i również 
w tych oczach, wczesna diagnostyka za pomocą OCT angio-
grafii pozwala na ustalenie wskazań do leczenia i często na 
uratowanie widzenia. Badanie ma także duże znaczenie 

w diagnostyce chorób naczyniowych, takich jak powikła-
nia oczne cukrzycy, czy zakrzepy żył siatkówki. W tych 
schorzeniach można w sposób ilościowy obrazować zakres 
zmian chorobowych oraz ustalić wskazania do leczenia 
– albo za pomocą lasera, albo zastrzyków do ciała szklistego. 
W innych schorzeniach, takich jak błony przedsiatkówko-
we, zespoły trakcji szklistkowo-siatkówkowej, czy otwory 
w plamce, badanie może być przydatne do monitorowania 
przebiegu choroby i wczesnego ustalenia wskazań do opera-
cji. OCT angiografia może mieć również znaczenie w diagno-
styce i monitorowaniu jaskry.

Można zatem powiedzieć, że angiografia w okulistyce 
może być wykorzystywana bardzo szeroko?
To prawda, ale badanie OCT angiografii jest badaniem 
krótko obecnym w okulistyce i z tego powodu wiele py-
tań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Regularne badanie 
i obserwowanie pacjentów z różnymi schorzeniami, może 
być przedmiotem pionierskich badań naukowych. Przy 
okazji mogą one poszerzyć wiedzę na temat leczenia scho-
rzeń siatkówki. Błyskawiczny postęp technologiczny, po-
prawa jakości i szybkości badania zmieniają możliwości 
diagnostyczne okulisty co kilka miesięcy. Z jednej strony 
znacząco poprawia to jakość opieki nad pacjentem, z dru-
giej stanowi impuls dla lekarza, aby ciągle się szkolić i od-
powiadać na coraz bardziej szczegółowe pytania. z

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler

Gabinet Okulistyczny N&M
Łódź, ul. Rojna 63/65
www.gabinetokulistyczny-lodz.pl
tel. 42 636 82 82
tel. 512 004 363

Przykładowe zdjęcie z badania OCT angiografii
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LIFE IN. Łódzkie: W ostatnich latach popularność 
medycyny estetycznej znacząco wzrosła. Wzrosła też 
wiara w to, że czyni prawdziwe cuda. Jak bezpiecznie 
korzystać z jej dobrodziejstw? 
Piotr Wiśniewski: Przede wszystkim pamiętać o tym, 
że o naszym wyglądzie nie zdecydują tylko zabiegi me-
dycyny estetycznej. Każdy z nas musi spojrzeć na siebie, 
swój organizm i ciało holistycznie – poza odpowiednio 
dobranymi zabiegami, bardzo ważna jest właściwa dieta, 
regularna aktywność fizyczna, wypoczynek, pasje i wiele 
innych czynników, z których składa się nasze życie.

Co sprawia, że korzystamy z medycyny estetycznej – czy 
czujemy się może coraz mniej atrakcyjni?
Wszechobecny kult piękna, większa świadomość pacjen-
tów na temat możliwości medycyny estetycznej i przede 
wszystkim większa dostępność tych usług, to są w moim 

przekonaniu trzy główne czynniki skłaniające ludzi do 
korzystania z zabiegów poprawiających urodę. Wpływa 
na to także coraz bardziej powszechna świadomość, że 
medycyna estetyczna to nie tylko „botox”, powiększanie 
ust i policzków, ale także usuwanie blizn, rozstępów, za-
mykanie naczynek na twarzy i nogach, leczenie trądziku, 
usuwanie przebarwień, niechcianych lub nieudanych 
tatuaży i makijażu permanentnego, usuwanie naczynia-
ków, również u dzieci, a także coraz częstsze leczenie 
osób, które mają problemy z włosami.  

Czy w medycynie estetycznej jest coś takiego jak moda?
Tak, jest pewnego rodzaju moda na określone zabiegi. Dzię-
ki dużej popularności mediów społecznościowych i często 
tam zamieszczanych efektów, rośnie popularność zabie-
gów z użyciem nowoczesnych urządzeń laserowych oraz 
zabiegów iniekcyjnych z użyciem kwasu hialuronowego 

Bezpieczne piękno 
O tym, jak będziemy wyglądać mając 40, 50 czy 60 lat nie zdecydują 

tylko zabiegi medycyny estetycznej. Ważna są też właściwa dieta, regularna 
aktywność fizyczna, wypoczynek, harmonia ducha, pasje – o medycynie 

estetycznej opowiada dr Piotr Wiśniewski, właściciel Perfect-Clinic.

wpływających na owal twarzy, kształt żuchwy i brody. 
Wynika to z częściej wykonywanych zdjęć typu selfie, 
gdzie widać bok twarzy, a nie tak jak wcześniej zdjęcia 
tylko z przodu twarzy.

Czy zabiegi medycyny estetycznej leczą także duszę? 
Tak, oczywiście. Bardzo często wizyta w gabinecie me-
dycyny estetycznej i nawet niewielki zabieg wpływa 
korzystnie na samopoczucie, zwiększa pewność siebie, 
poczucie własnej wartości i atrakcyjności, promienny wy-
gląd, a to z kolei przekłada się na sukcesy w aktywności 
zawodowej i w życiu osobistym. Udziela się otoczeniu.

Najważniejsze w przypadku takich zabiegów jest 
doświadczenie osoby wykonującej i bezpieczeństwo, czy 
pacjenci analizują kogo odwiedzą?
Profesjonalizm, doświadczenie i bezpieczeństwo są we-
dług mnie najważniejszymi kryteriami, które powinny 
być brane pod uwagę podczas wyboru gabinetu i lekarza 
medycyny estetycznej. Z moich obserwacji pacjentki co-
raz dokładnie analizują komu zaufać, aby „oddać” swoją 
twarz i dlatego wśród moich pacjentek i pacjentów zde-
cydowanie dominują osoby z polecenia od osób, które już 
korzystały z moich usług.

Jakie kompetencje trzeba mieć, żeby zostać lekarzem 
medycyny estetycznej?
Może odpowiem jakie ja mam. Posiadam specjalizację 
z chirurgii ogólnej i ponad 20-letnie doświadczenie jako 
czynny chirurg, ukończyłem 3-letnią Podyplomową Szko-
łę Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, uczestniczę w licz-
nych kongresach w Polsce i na świecie, jestem wicepreze-
sem Polskiego Towarzystwa Dermatochirurgicznego, od 
21 lat wykonuję zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

Medycyna estetyczna zwykle kojarzy się z zabiegami dla 
kobiet, a co mężczyznami?
Mężczyzn odwiedzających gabinety medycyny estetycz-
nej przybywa z roku na rok. 15, 20 lat temu stanowili 
jakieś 2-5 procent pacjentów, dziś jest ich 15-20 procent. 
Mężczyźni przychodzą sami, świadomi oczekiwań i moż-
liwości rozwiązania problemów, ale również często ra-
zem lub pod wpływem swojej partnerki.

No właśnie, kim są osoby, które przychodzą do pana?
To bardzo różnorodna grupa pacjentów. Są osoby, które 
odwiedzają mój gabinet okazjonalnie, ponieważ mają jakiś 
konkretny problem zdrowotny, ale są także osoby regular-
nie korzystające z zabiegów medycyny estetycznej. Dlacze-
go? Bo dbają o siebie, o swoje ciało, o kondycję skóry i jak 
najdłużej chcą zachować zdrowy wygląd. A jeżeli chodzi 
o wiek pacjentów to zdecydowana większość mieści się 
w przedziale 25-55 lat.

A z jakich zabiegów najczęściej korzystają?
Można powiedzieć, że w medycynie estetycznej jest se-
zonowość. Od września do końca kwietnia przeważają 
zabiegi laserowe – regeneracja skóry, zamykanie naczy-
nek, depilacja laserowa, usuwanie przebarwień. Z kolei 
wiosną i latem wykonujemy więcej zabiegów z użyciem 

Łódź, ul. Tymienieckiego 25c
Lofty u Scheiblera
lokal 215 (parter)
tel. 605 403 403
piotrwisniewski@vp.pl 
www.perfect-clinic.pl

kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej oraz tzw. 
„wampirzego liftingu”, w którym stosowane jest osocze 
bogatopłytkowe.

Odmówił Pan kiedyś wykonania jakiegoś zabiegu?
Zdarzają się sytuacje, gdy pacjentka oczekuje wykonania 
jakiegoś zabiegu, a ja widzę, że go nie potrzebuje, albo 
okazuje się, że zabieg jest nieodpowiedni dla danego typu 
skóry i nie da zakładanego efektu. Czasami jest niemożli-
wy do przeprowadzenia ze względu na przeciwwskazania 
medyczne. Wtedy wyjaśniam swoje stanowisko, prezentu-
ję za i przeciw i sugeruję inne rozwiązania i inne zabiegi. 

Można się uzależnić od zabiegów medycyny estetycznej?
Tak, ale uważam, że bardzo istotny w takich przypadkach 
jest lekarz, który powinien tak pokierować pacjentką i do-
brać taki plan zabiegów, aby do tego nie dopuścić. z

Rozmawiał Damian Karowski
Zdjęcia Izabela Urbaniak 
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W nowej odsłonie
Po kilku miesiącach postanowiliśmy ponownie odwiedzić 
Piwnicę Fryzjerską. Chcieliśmy przekonać się, jak wyglą-
da po remoncie i poznać bliżej całą załogę – Kamę, Evi, 
Amandę, Angelikę i Magdę oraz ich szefa Piotra. 

– Cieszę się, że remont dobiegł już końca, udało nam 
się powiększyć salon i teraz zamiast na 40, pracujemy 
na 60 metrach kwadratowych. Mamy oddzielne strefy 
dla pań i panów. Dlaczego? Bo doświadczenie pokazało 
nam, że niekoniecznie pani siedząca z farbą na głowie 
chciałaby spoglądać w lustro, w którym widzi odbicie 
zdziwionego pana – mówi Piotr Kusiak, właściciel Piw-
nicy Fryzjerskiej. – Teraz po tych zmianach zastanawia-
my się, jak dawaliśmy radę na mniejszej powierzchni. 
Pamiętam nawet takie momenty, kiedy kolejka ustawia-
ła się na schodach. Jestem więc przekonany, że te zmia-
ny wyjdą wszystkim na dobre. I zapraszam serdecznie.

Więcej zdjęć na facebook.com/piwnica.fryzjerska.lodz

Piwnica Fryzjerska
Łódź, ul. Narutowicza 110
tel. 606 378 146
facebook.com/piwnica.fryzjerska
lodzpiwnicafryzjerska.pl

Angelika w Piwnicy Fryzjerskiej pra-
cuje od maja tego roku. Na co dzień 
koordynuje pracę zespołu, dba o to, 
by wszystkie wizyty były dobrze za-
planowane, by klienci nie musieli 
niepotrzebnie czekać. – Planowanie 
naszego kalendarza jest naprawdę 
proste, doskonale wiemy, kiedy kto ma 
dni wolne i w jakich terminach pracuje, 
więc umawianie wizyt nie stanowi żad-
nego problemu. Korzystamy też z apli-
kacji Booksy, która umożliwia klientom 
rezerwację wizyt. Takie teraz mamy 
czasy – śmieje się Angelika. – Mamy 
sporo stałych klientów i klientek, którzy 
obdarzyli zaufaniem nasz zespół, a czę-
sto konkretne osoby. Wielu chwali sam 
klimat tego miejsca, bo jest wyjątkowy.

Evi swoje umiejętności sprawdza uczestnicząc z powodzeniem 
w różnych konkursach. – Po prostu mam taką potrzebę, lubię wie-
dzieć, że to, co robię, robię dobrze – mówi Evi. Kiedyś zajmowała 
się fryzjerstwem damskim, ale od zawsze fascynowało ją fryzjer-
stwo męskie, więc została barberem. – Fryzjerstwo męskie wy-
dawało mi się trudniejsze i ciekawsze. U panów często pracuję na 
włosach krótkich, a na nich od razu widać każdy zły ruch – mówi 
Evi. Lubi swoją pracę, szczególnie, że z mężczyznami można po-
rozmawiać na więcej tematów, czy to o sporcie, ciekawym seria-
lu, czy grach. Dlatego nawet nie zauważa, jak szybko płynie czas. 
A czasem pan potrafi w salonie spędzić półtorej godziny.

Magda z całego zespołu ma najkrót-
szy staż i choć to nie pierwsze miejsce, 
w którym pracuje, to pierwsze, w któ-
rym się tak dobrze czuje. – Ludzie, 
klienci, szef wszystko jest tak, jak po-
winno być – mówi. – Poza tym odpo-
wiada mi klimat Piwnicy. Stylistką pa-
znokci chciała zostać od najmłodszych 
lat. Najpierw kosmetykę paznokci trak-
towała jak hobby, ale w jakimś mo-
mencie pojawiła się myśl, żeby może 
z hobby zrobić coś więcej. Bardzo lubię 
ten czas spędzany z klientkami. Przy-
chodzą regularnie raz na trzy tygodnie. 
– Znamy się i lubimy. Czasem mam 
wrażenie, że spotkałyśmy się po prostu 
na kawę, tyle, że ja jeszcze wykonuje 
przy tym swoją pracę – opowiada.

Amanda, fryzjerka pracuje od sześciu 
lat, uwielbia koloryzacje, szczególnie 
te nieco szalone, nie lubi nudy i cieszy 
się, że panie decydują się na coraz 
odważniejsze kolory. – Młodzi po-
trafią naprawdę zaszaleć, odchodzą 
od tradycji, od trzech podstawowych 
kolorów, zależy im też na nietypowym 
cięciu. Takie wyzwania lubię najbar-
dziej – mówi Amanda. – Świetnie 
czuję się w koloryzacjach, odważne 
kolory to mój konik. I jak podkreśla we 
fryzjerstwie, jak w modzie, zmiany na-
stępują wraz z porami roku. – W mie-
siącach letnich panie bardziej rozja-
śniają włosy, z nadejściem jesieni, czy 
zimy decydują się na ich przyciemnie, 
większe stonowanie. 

Kama fryzjerka od 17 lat. Stara się łączyć starą dobrą szkołę fry-
zjerską z trendami z pierwszych stron gazet. Łódzki klimat Piwni-
cy Fryzjerskiej w środku miasteczka akademickiego stwarza ku 
temu niepowtarzalną okazję. - Mamy młody zespół, wszyscy są 
uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni do rzeczywistości. Dobrze 
się czujemy w tym miejscu i w swoim towarzystwie – podkreśla. 
- Naszymi klientami są zarówno studenci z całego świata, dzieci 
i młodzież oraz wszyscy ci, którzy cenią dobre rzemiosło fryzjer-
skie. - Specjalizuje się w metamorfozach, wyszukanych kolory-
zacjach i fryzurach okolicznościowych. Łatwo nawiązuję kontakt 
z  klientami i spełniam ich fryzjerskie marzenia.

Angelika

Evi

MagdaAmanda

Kama
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Centrum Zdrowia i Urody „EsteticStar HollyŁódź” to miejsce 
dla kobiet, stworzone z myślą o kobietach. W Łodzi, przy 
ulicy Świętej Teresy 92, udało się stworzyć przestrzeń, 
gdzie każda z Pań może zadbać o urodę, zdrowie 
i doskonałe samopoczucie.

Zabiegi kosmetologiczne, nowoczesne urządzenia 
do kosmetyki twarzy i ciała, szeroki wybór masa-
ży, rehabilitacja i porady dietetyka – to istotna część 
oferty, z której można skorzystać w Centrum. War-
to wiedzieć, że do oferowanych zabiegów używane 
są kosmetyki i produkty takich marek jak Simildiet, 
Biohyalux, Curamed i wielu innych.

„EsteticStar HollyŁódź” to także miejsce, w którym 
organizowane są szkolenia i kursy z zakresu beau-
ty&wellnes, cieszące się zainteresowaniem i renomą. 
Zabiegi kosmetyczne, upiększające, pierwsza pomoc 
oraz  marketing, to tylko fragment proponowanych 
zajęć. Każde spełnia oczekiwania najbardziej wyma-
gających gości Centrum.

Ważną częścią działalności „EsteticStar HollyŁódź” 
jest edukacja prozdrowotna. Dzięki interesującym 
spotkaniom i warsztatom z wybitnymi ekspertami 
można się na nich dowiedzieć, jak dbać o zdrowie 
i urodę.

Załoga Centrum to wykwalifikowany zespół pro-
fesjonalistów: szkoleniowców, wykładowców akade-
mickich, wieloletnich praktyków w swojej specjali-
zacji. „EsteticStar HollyŁódź” zaprasza do współpracy 
również laureatów prestiżowych nagród przyznawa-
nych w branży Beauty.

Ambasadorkami Centrum są Anna Samusionek 
–  aktorka, Anna Ryśnik – influencerka, Barbara Ta-
tara – Miss Polonia i Ewa Lubert – fittneska.

Zespół EsteticStar HollyŁódź

Centrum Zdrowia i Urody „EsteticStar HollyŁódź” mieści się 
w nowo powstałym kompleksie Victoria Park, przy ul. Świętej 
Teresy 92 (róg al. Włókniarzy). Do dyspozycji gości jest duży 
parking. Zapraszamy!

Modelka. Miss Województwa Łódzkiego 
2007, Miss Polonia 2007. Absolwentka Wy-
działu Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie 
Łódzkim. Biegle zna angielski, serbski, rosyj-
ski i bułgarski. Jako modelka pracuje od 2000 roku. W lipcu 
2008 roku wzięła udział w najbardziej medialnym konkursie 
piękności na świecie – Miss Universe, którego gala odbyła się 
w Wietnamie. Prowadzi przedsiębiorstwo.

Aktorka teatralna i telewizyjna. Na ekranie 
zadebiu to wała w 1996 roku epizodyczną rolą 
w drugiej serii serialu „Ekstradycja”. W 1997 roku 
zagrała Zosię, jedną z głównych ról w filmie „Dar-
mozjad Polski”, za którą została nagrodzona Złotym Lwem w ka-
tegorii „Najlepsza drugoplanowa rola kobieca”. Od 2009 gra w se-
rialu „Na Wspólnej”, w którym wciela się w postać Ilony Zdybickiej.

Pedagog, zawodowa fitnesska, która startowa-
ła dwa razy w zawodach Fitness Model. Dwu-
krotna jurorka zawodów fitness. Ma za sobą 
wiele okładek gazet Fitness, w których również 
prezentowała ćwiczenia. Ukończone studia po-
zwalają jej na prowadzenie zajęć z dziećmi. Fitness Mama, która 
pokazuje, jak wrócić po ciąży do formy. II Wicemiss Bikini 2008. 
Mimo drobnej figury jest wulkanem pozytywnej energii.

Blogerka, instagramerka, celebrytka. Karierę 
telewizyjną zaczęła jako Duża Ania w pro-
gramie „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” 
realizowanym przez MTV Polska. Można ją było 
oglądać także w programie „Ex na plaży”. Jesienią ubiegłego roku 
pojawiła się na okładce magazynu CKM. Jej profil na Instagramie 
obserwuje 282 tysiące osób.

Barbara Tatara

Anna Samusionek

Ewa Lubert

Anna Ryśnik

Reżyserujemy 
piękno 

w Łodzi!
Do najbliższej edycji targów dla kobiet ALIBI pozostał już 
niecały miesiąc. Po raz kolejny na łamach magazynu LIFE IN. 
Łódzkie serdecznie zapraszamy i przypominamy, że druga, 
ogólnopolska edycja wydarzenia odbędzie się już 17 listopada.

Tym razem w ART_INKUBATORZE, pięknie zrewi-
talizowanej, pofabrycznej przestrzeni, która zacho-
wała swój typowy dla Łodzi, przemysłowy klimat. 
W tym wyjątkowym miejscu prawie siedemdziesię-
ciu wystawców zaprezentuje swoje produkty i usługi, 
współtworząc wyjątkowo kobiecy event. Każda z nas 
czasami potrzebuje chwili dla siebie i oderwania się 
od codziennej rzeczywistości. Hasło przewodnie: NIE 
SZUKAJ WYMÓWEK! MASZ ALIBI, zaprasza kobiety 
do zabrania przyjaciółki, siostry, czy mamy i spędze-
nia wspólnego dnia w babskim gronie.

Podczas wydarzenia znajdziecie produkty i usługi 
z czterech stref tematycznych: moda i uroda, lifestyle/
hobby/pasje, home&design, rozwój osobisty.

Liczymy na to, że każda kobieta będze mogła znaleźć 
na targach coś, co ją zainspiruje, pozwoli zadbać o sie-
bie, czy rozwinąć pasje i zainteresowania. Wśród wy-
stawców pojawią się projektanci odzieży, obuwia i ory-
ginalnej biżuterii, stoiska z kosmetykami, dodatkami do 
mieszkań oraz z pomysłami na świąteczne prezenty.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są mBank Pol-
ska i Amaryllis Clinic, którzy na swoich stoiskach szyku-
ją mnóstwo niespodzianek. Podobnie, jak przy pierwszej 
edycji, wydarzeniu będą towarzyszyły także warsztaty, 
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w ubie-
głym roku. Kontynuujemy ideę połączenia wydarzenia 
targowego z inspirującymi prelekcjami ciekawych gości. 
W tym roku kolejny raz dołączy do nas Kasia Malinow-
ska – coach, trener, ambasadorka Fundacji Sukces Pisa-
ny Szminką. Opowie o tym, jak być kobietą asertywną 
i dbać o swoje własne granice. O zasadach bezpieczeń-
stwa oraz o tym, jak pokonywać lęk w sytuacjach za-
grożenia i pracować nad własnymi słabościami opowie 

AL IB I
TARGI DLA CIEBIE

Dominika Olaszek, tel. 607 930 030
Katarzyna Olasik, tel. 602 230 426
d.olaszek@targialibi.pl
k.olasik@targialibi.pl
www.targialibi.pl

Jarek Rogowski,  założyciel GKMA, trener sportowców 
i szkoleniowiec służb mundurowych. Dla kobiet, które 
chcą pomyśleć o podkreśleniu swojej kobiecości, pro-
ponujemy spotkanie z kreatywną stylistką Iwoną Górą. 
Z kolei dla tych pań, które chciałyby się dowiedzieć, jak 
zrobić dobre zdjęcie, które przykuje uwagę odbiorcy, 
nie użwyająć profesjonalnego sprzętu fotograficznego, 
zapraszamy na warsztat przygotowany przez naszego 
partnera głównego mBank Polska. Na koniec warszta-
tów każda z pań otrzyma profesjonalnie obrobione zdję-
cie portretowe. To nie wszystkie niespodzianki, które 
przygotował mBank Polska dla gości i wystawców.

Więcej informacji będziemy zdradzać na naszym pro-
filu FB, Instagramie i stronie www.targialibi.pl. Zapra-
szamy do obserwowania nas na www.facebook.com/
alibitargi i www.instagram.com/targi_alibi

Sporo niespodzianek i wspaniałe nagrody czeka rów-
nież na panie, które odwiedzą stoisko naszego drugiego 
partnera głównego – Amaryllis Clinic (www.amarylli-
sclinic.pl). To łódzki gabinet kosmetologii i laserotera-
pii. Panie będą mogły dowiedzieć się więcej o zabiegach 
z nowoczesnej i zaawansowanej kosmetologii wykony-
wanych przy użyciu sprzętów od producentów wiodą-
cych na rynku kosmetologiczno-medycznym.

Patronat medialny objęli: radio Eska i LIFE IN. Łódz-
kie. Druga edycja targów została objęta również Hono-
rowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Hanny 
Zdanowskiej. Panie, które chcą wziąć udział w najwięk-
szym wydarzeniu dla kobiet w Łodzi, zapraszamy 17 
listopada w godz. 11-18 do ART_INKUBATORA przy ul. 
Tymienieckiego 3. Nia szukaj wymówek! Masz alibi!

ALIBI targi
dla kobiet
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Piękna, słoneczna niedziela, polna droga, dzwoniący gdzieś 
w górze skowronek… kawałek lasu i tuż za zakrętem wyłania 
się stadnina koni. To tutaj spotykamy się z kolejną bohaterką 
projektu „Wyraź siebie wizerunkiem”. Wychodzi nam na 
spotkanie dojrzała kobieta, z której emanuje pozytywna 
energia. Bose stopy, rozwiane włosy, promienny uśmiech… 
Izabela, Iza, Izunia, bo tyle w niej dziewczęcej radości.

Zaczynamy przygotowania do sesji, w otoczeniu wolno 
biegających koni, wśród wszechobecnej Matki Natury, 
a Iza opowiada… „Udział w tym projekcie, to dla mnie 
okazja spojrzenia na siebie z innej, bardziej kobiecej 
strony. Zwykle w pracy z końmi, wśród zwierząt domo-
wych, w domu albo w biurze nie przywiązuję uwagi do 
stroju. Ma być wygodnie – zakładam jeansy, t-shirt i pę-
dzę przez życie. Taki projekt to możliwość zatrzymania 
się na chwilę, moment refleksji. Jestem teraz w okresie 
zmian, mam nadzieję, że na lepsze, powrotu do robienia 
tego, co mnie pasjonuje.”

Makijaż, stylizacja włosów i pierwsza sukienka… Iza 
nie widzi siebie lustrze, nie wie, jakiego rodzaju meta-
morfozę dla niej przygotowałyśmy. 

Wspólne godziny zleciały nam w piorunująco szybkim 
tempie i cudownej atmosferze. Kilka fotek do wglądu dla 
naszej bohaterki i spontaniczna reakcja: „Mój wizerunek 
stworzony przez Waszą ekipę w pełni oddaje to, co najbar-
dziej kocham – naturę, luz, niewymuszoną elegancję i sub-
telną kobiecość. Poczułam się jak w mojej nowej, odświeżo-
nej skórze. Kolejny raz w swoim życiu przekonałam się, że 
warto dokonywać zmian, nie trzeba się ich bać, bo bardzo 
nas rozwijają i choć czasem są trudne, to w efekcie prowa-
dzą do realizacji własnych pasji, marzeń i szczęścia.”

Stylizacje: Adriana Jabłońska – trener wizerunku, 
właściciel T Point Concept Store Łódź; wizaż: Malu 
(Malu Małgorzata Stępczyńska); stylizacja włosów: 
Pracownia fryzur Agaty Wilczek; w obiektywie: Be-
ata Oleksiewicz (Foty Beaty). z

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 zgodzie 
z naturą

Patronat LIFE IN. Łódzkie

Znamy już 20 finalistek Konkursu Miss Polonia 2019! W tym 
roku wybory najpiękniejszej Polki obchodzą 90-lecia istnienia! 
W ostatnim czasie piękne kandydatki wzięły udział 
w oficjalnej sesji zdjęciowej!

Modelki pozowały przed obiektywem w modowych 
stylizacjach z jesiennej kolekcji marki Born2Be! Do-
pełnieniem strojów były zegarki marki Hornavan. 
Makijaże uczestniczek wykonała marka Delia Cosme-
tics, o włosy zadbała marka Cameleo. Zdjęcia pięk-
nych kandydatek pojawią się na oficjalnej stronie in-
ternetowej Miss Polonia oraz w social mediach!

Gala finałowa Konkursu Miss Polonia 2019 odbę-
dzie się 24 listopada w Hotelu Narvil Conference&Spa. 
Zwyciężczyni Konkursu otrzyma trofeum w postaci 
bursztynowej korony o wartości 50 tysięcy złotych 
i będzie reprezentować nasz kraj w międzynarodo-
wych wyborach Miss World.

Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów 
piękności na świecie, którego obecny kształt i misja 

Finalistki Miss Polonia 2019. Gala 
90-lecia konkursu już 24 listopada!

zostały oparte na 90-letniej tradycji organizacji wybo-
rów najpiękniejszej Polki. Kiedy literat Tadeusz Boy-
-Żeleński wymyślał nazwę „Miss Polonia”, nie mógł 
przypuszczać, że będzie częścią wydarzenia, które 
osiągnie międzynarodowy sukces, a także skupi na 
sobie uwagę milionów obserwatorów z całego świata.

W ciągu 90 lat istnienia konkursu, tytuł i koronę 
Miss Polonia nosiło aż 40 Polek. Korona jest trofeum 
przechodnim, natomiast tytuł przyznawany jest 
dożywotnio. Królowa otrzymuje wyjątkową, bursz-
tynową koronę, specjalne zaprojektowaną z myślą 
o najpiękniejszej Polce. Laureatki Miss Polonia repre-
zentują nasz kraj w najważniejszych międzynarodo-
wych konkursach piękności na świecie.

Dla wielu Polek konkurs Miss Polonia był począt-
kiem wspaniałej kariery: Aneta Kręglicka, Ewa Wa-
chowicz, Rozalia Mancewicz, Marcelina Zawadzka, 
Paulina Krupińska, Izabella Krzan, Agata Biernat 
i wiele innych. Obecnie panującą Miss Polonia jest Mi-
lena Sadowska. z
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Tegoroczny cykl Wyścigowych Samochodowych Mi-
strzostw Polski zakończył na podium, zdobywając tytuł 
II Wicemistrza Polski 2019. Udowodnił tym samym sobie 
i innym, że na realizację marzeń nigdy nie jest za póź-
no. Nie zamierza jednak zwalniać tempa. Maciej Łasz-
kiewicz już dzisiaj myśli o kolejnych sportowych celach 
i szuka firm, którym po drodze z jego przekazem – życio-
wym i marketingowym.

Pasja, ambicja, profesjonalizm
Zadebiutował 15 lat temu startem w Konkursowej Jeź-
dzie Samochodem (KJS). Po 6 latach uzyskał licencję kie-
rowcy wyścigowego FIA BC i rozpoczął starty w oficjal-
nych seriach rozgrywanych na torach wyścigowych. 
Dziś jest profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Star-
tuje w torowych wyścigach samochodowych, nie ustę-
pując miejsca młodszym zawodnikom. Od sportowego 
debiutu konsekwentnie realizuje swoje cele sportowe. 
Zanotował na swoim koncie znaczące sukcesy, w tym 
m.in. tytuł Wicemistrza Polski 2016 MPH w klasie D4 
– 1600 oraz wywalczony w tym sezonie tytuł II Wicemi-
strza Polski 2019 w klasie DN4. Jest też pierwszym Po-
lakiem w historii, który zadebiutował w Europejskich 
Mistrzostwach Samochodów Turystycznych ETCC. Re-
gularnie bierze udział w dwóch cyklach wyścigowych 
– TCR Eastern Europe oraz WSMP.

Jechać po więcej
Jak sam mówi, bez ścigania nie istnieje. Gdy zbliża się 
wiosna, czuje, że krew zaczyna w nim mocniej krążyć. 
Dlatego dotychczas sam finansował swoje starty i przy-
gotowania w zawodach. Teraz chce realizować kolejne 
cele i sięgnąć po więcej – zdobyć tytuł Mistrza Polski 2020 
WSMP i znaleźć się w pierwszej piątce w Mistrzostwach 
Samochodów Turystycznych TCR Eastern Europe. – Ni-
gdy nie brakowało mi woli walki i determinacji, w koń-
cu na torze konkuruję z młodymi, perspektywicznymi 

Facet po 40. 
w świecie 

motorsportu
Mając 32 lata, postanowił zrealizować 

swoje marzenie i rozpoczął 
przygodę ze ściganiem. Późno? 

W przypadku Macieja Łaszkiewicza 
pasja wygrała z powszechnie 

panującymi przekonaniami.

Firmy zainteresowane ofertą sponsorską mogą kontaktować się 
z zawodnikiem pisząc na adres: team@laszkiewiczracing.pl.
www.laszkiewiczracing.pl
Facebook: fb.com/laszkiewiczracing
Instagram: @maciejlaszkiewiczracing

Maciej Łaszkiewicz

zawodnikami. Wkładam ogromną pracę w utrzymanie 
odpowiedniej kondycji. Jednak ten sport – udział we 
wszystkich startach z cyklu WSMP i ETCC oraz przygo-
towanie i utrzymanie aut jakimi jeżdżę – wymaga nie-
ustannych i niemałych nakładów finansowych. Wspar-
cie sponsorów umożliwi mi kontynuowanie kariery 
i urealnienie celów, które sobie założyłem. A korzyścia-
mi z ich realizacji chciałbym podzielić się z markami, 
które swoją siłę – podobnie jak ja – opierają na determi-
nacji i wierze w sukces – podkreśla Maciej Łaszkiewicz.

Dołącz do teamu Laszkiewicz Racing
Wydatki na sponsoring sportowy są najwyższe od lat. Jak 
wynika z raportu Sponsoring Insight, łącznie na wspie-
ranie różnych dyscyplin w Polsce w 2018 roku sponsorzy 
przeznaczyli ponad 916 mln zł. Prym wiedzie piłka noż-
na, wysoko są też sporty motorowe. Firmy najchętniej 
sponsorują popularne dyscypliny sportowe i topowych 
zawodników. To zrozumiałe, biorąc pod uwagę korzyści 
wizerunkowe i marketingowe. Ale coraz częściej, nie tyl-
ko mniejsze czy lokalne firmy, ale także potentaci rynko-
wi stawiają na sponsoring dyscyplin niszowych, a także 
zawodników, którzy wyróżniają się w określony sposób 
w swojej dyscyplinie i tym samym wpisują się w misję 
firmy. Maciej Łaszkiewicz na pewno jest nie tylko za-
wodnikiem z potencjałem sportowym, ale także żywym 
przekazem i opowieścią o niezłomności, determinacji 
i sile zależnej wyłącznie od charakteru, a nie od wieku.

Klienci, którzy trafiają do Go-leasing myślą zazwyczaj 
o leasingu operacyjnym. Okazuje się, że nie dla każdego 
taki leasing jest najlepszym rozwiązaniem. W niektórych 
przypadkach właściwszym wyborem może się okazać 
pożyczka leasingowa. 

Jest to forma finansowania dłużnego, tak jak kredyt 
bankowy, tyle że finansującym nie będzie bank, a fir-
ma leasingowa. Zaciągnięcie pożyczki nieść będzie po-
dobne skutki w zakresie rozliczenia kosztów jak kredyt. 
Kosztami będą zatem amortyzacja przedmiotu finanso-
wanego pożyczką oraz odsetkowa część raty pożyczki.

Procedura uzyskania decyzji jest równie szybka 
i nieskomplikowana, jak w  przypadku leasingu, po-
nieważ zdolność firm do zaciągnięcia pożyczki leasin-
gowej, jest określana w podobny sposób, jak w leasin-
gu. Może zatem okazać się, że nawet firma niemająca 
zdolności kredytowej, otrzyma pożyczkę leasingową. 

Podobnie, jak w leasingu nie jest wymagany wkład 
własny i nie potrzeba też dodatkowego zabezpiecze-
nia (zabezpieczeniem jest przedmiot finansowany 
pożyczką – zazwyczaj na podstawie umowy prze-
właszczenia lub zastawu).

Kiedy lepiej wybrać pożyczkę leasingową zamiast 
leasingu?

Wielu klientów zainteresowanych jest zakupem 
pojazdów, których sprzedaż dokumentowana jest 
„fakturą VAT marża”, czyli dokumentem księgowym 
niedającym prawa kupującemu do odliczenia VAT. 
Dla Kupującego cena brutto uwidoczniona na takiej 
fakturze będzie więc ceną netto zakupu samochodu. 
Dla pojazdów zakupionych na „fakturę VAT marża”, 
przede wszystkim trudniej będzie uzyskać leasing 
operacyjny (tylko niektóre firmy leasingowe są w sta-
nie udzielić leasingu dla takiego przedmiotu), a do-
datkowo będzie on droższy o połowę VAT, którego le-
asingobiorca nie będzie mógł odliczyć.

Inny przykład to starszy pojazd, który będzie trud-
no sfinansować w leasingu. Firmy leasingowe najczę-
ściej zakładają, że suma wieku samochodu oraz okre-
su leasingu nie będzie przekraczać 8-10 lat. Zatem dla 
aut ośmioletnich, dziesięcioletnich, zasadniczo le-
asing w większości firm nie będzie dostępny, ale za to 
można będzie uzyskać pożyczkę od firmy leasingowej 
na sfinansowanie takiego samochodu. Dodatkowo 
w pewnych przypadkach firma leasingowa może od-
stąpić od wymogu ubezpieczenie AC, pojazdów finan-
sowanych w pożyczce, co nie zdarza się w przypadku 
leasingu. O ile leasingobiorca nie potrzebuje ubezpie-
czenia AC, odstąpienie od takiego wymogu może istot-
nie obniżyć koszty całej transakcji. 

Kolejnym przypadkiem może być nabycie towarów, 
których sprzedaż jest obciążona VAT wg obniżonej staw-
ki VAT, w przypadku kiedy potencjalny leasingobiorca 
nie jest uprawniony do odliczania VAT. Taka sytuacja ma 
miejsce na przykłąd w przypadku lekarzy nie będących 

Czy zawsze leasing jest najkorzystniejszy?

płatnikami VAT, a chcących sfinansować sprzęt medycz-
ny opodatkowany w VAT stawką 8 procent. W tej sytuacji 
leasing operacyjny opodatkowany stawką VAT 23 pro-
cent podrożyłby koszty transakcji co najmniej o 15 pro-
cent ( różnica pomiędzy stawką 23 procent, a 8procent).

Innymi argumentami przemawiającymi za wybo-
rem pożyczki, zamiast leasingu mogą być:

zz Możliwość zawarcia umowy na dowolny okres – za-
równo krótszy, jak i dłuższy niż w leasingu (w leasingu 
operacyjnym minimalny okres umowy określony jest 
jako 40 procent normatywnego okresu amortyzacji 
przedmiotu leasingu – dla samochodów osobowych to 
dwa lata , maksymalny okres wynika z procedur firm 
leasingowych i zazwyczaj nie przekracza 5-7 lat).

zz Własność finansowanego przedmiotu po stronie po-
życzkodawcy (np. rejestracja pojazdu na firmę klienta).

zz Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w dowol-
nym momencie – zagwarantowana w umowie (w le-
asingu wcześniejszy wykup możliwy jest na zasadzie 
porozumienia z finansującym i dodatkowo obarczony 
jest wyższymi kosztami).

zz Odliczenie całego VAT od zakupu przedmiotu w roz-
liczeniu za miesiąc, w którym dokonane zostało naby-
cie przedmiotu sfinansowanego pożyczką (w leasingu 
możliwe odliczenie VAT od faktur za opłatę wstępną 
oraz raty leasingu).

Zawsze warto poświęcić trochę czasu i przeanalizo-
wać wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji 
wiążącej nas na lata i generującej niebagatelne zo-
bowiązania. W Go-leasing taką analizę wykonujemy 
w każdym przypadku.

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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Nie ma
Mariusz Szczygieł

Fundacja Instytut Reportażu
Wznowienie: 18 października

Mariusz Szczygieł - laureat 
Europejskiej Nagrody Literac-
kiej i Dziennikarz Roku 2013 
– opowiada prawdziwe histo-
rie o nie ma. Nie ma kogoś. Nie 
ma czegoś. Nie ma przeszło-
ści. Nie ma pamięci. Nie ma 
widelców do sera. Nie ma mi-
łości. Nie ma życia. Nie ma fik-
cji. Nie ma właściwego koloru. 
Nie ma komisji. Nie ma grobu. Nie ma siostry. Nie ma klamek. 
Nie ma niebieskich tulipanów. Nie ma nie ma. Rozmówcami 
Szczygła są ludzie z różnych światów: czeska poetka, ukra-
iński żołnierz, polska księgowa, albański malarz, izraelska pi-
sarka, a także jego ojciec, z którym autor wybiera się ostatni 
raz w życiu do Pragi. Nad książką unosi się rada, którą dała 
autorowi Hanna Krall: „Wszystko musi mieć swoją formę, 
swój rytm, panie Mariuszu. Zwłaszcza nieobecność”.

Iluzjonista 
Remigiusz Mróz

Wydawnictwo Filia
Data premiery: 30 października

W 1988 roku Gerard Edling pro-
wadził śledztwo, które zakoń-
czyło się ujęciem i skazaniem 
sprawcy serii zagadkowych 
zabójstw. Z racji ich tajemni-
czego charakteru, w kronikach 
kryminalnych morderca nazy-
wany był Iluzjonistą – długo 
zwodził śledczych, a zabójstw 
dokonywał tak, by dowody wskazywały na inne osoby. Jego 
ofiar nie łączyło nic poza tym, że na ich skórze znajdował 
się wypalony znak zapytania. Ponad trzydzieści lat później 
na jednym z opolskich kąpielisk odnalezione zostaje ciało 
z podpisem Iluzjonisty, a sposób działania sprawcy łudząco 
przypomina czarną serię, która niegdyś wstrząsnęła miastem. 
Dochodzeniae utrudnia fakt, że akta dawnej sprawy zaginęły, 
a osoby z nią związane albo milczą, albo znikają w niewyja-
śnionych okolicznościach.

Bieguni
Olga Tokarczuk

Wydawnictwo Literackie
Wznowienie: 31 października

Zdobywczyni literackiej Nagrody Nobla i wielu innych nagród 
m.in. The Man Booker International Prize, Laure-Bataillon, Li-
terackiej Nagrody Nike. Jeśli od czegoś zacząć przygodę 
z Olgą Tokarczuk, to Bieguni będą idealni. Tytułowi bieguni, 
to prawosławna sekta, która wierzyła, że można uciec przed 
złem i reprezentującym go diabłem tylko poprzez ruch, cią-
głą zmianę miejsc, unikanie gromadzenia przedmiotów. Taką 
samą potrzebę ruchu widzi Tokarczuk współcześnie, w dzi-
siejszych nomadach, biegunach właśnie. Olga Tokarczuk za-
biera czytelników w niezwykłą podróż przez różne miejsca 
i czasy. Zaprasza do wspólnego oswajania migotliwej, frag-
mentarycznej rzeczywistości, do porzucania utartych szla-
ków. Ta powieść nie ma granic – dzieje się na całym świecie. 
Bohaterami książki są nomadzi i koczownicy, nieprzywiązani 
do własnych korzeni. Kobiety wożące w torebkach zapaso-
we szczoteczki do zębów na wypadek nagłej podróży i męż-
czyźni umiejący spakować cały swój dobytek w 10 minut, 
zawsze gotowi do drogi. Proza Olgi Tokarczuk przekonuje, 
iż poczucie ładu wszechświata dostępne jest każdemu, o ile 
tylko podróżuje. Powieść czyta się świetnie. Język jest bardzo 
klarowny, czysty, a opowieść budowana z wielu różnych hi-
storii sprawia, że można czytać ją z doskoku, fragmentami.

Do poczytania

LIFE IN. Łódzkie: Kto najchętniej odwiedza papugarnię?
Katarzyna Filipiak: Wszyscy dobrze spędzają tutaj czas 
i rodziny z dziećmi, młodzi i seniorzy. Do niedawana ta-
kich miejsc w ogólne nie było. Egzotyczne ptaki można 
było zobaczyć jedynie w ogrodach zoologicznych, ale nie 
były one nigdy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dlatego 
teraz papugarnie cieszą się dużym zainteresowaniem. Wi-
zyta w papugarni to świetny pomysł, aby oderwać się od 
codziennych obowiązków, a dzieci odciągnąć od telewizo-
rów czy komputerów, by zobaczyły coś nowego. Zaprasza-
my też grupy przedszkolne i szkolne.

Jakie gatunki zobaczymy?
Mamy ich całkiem sporo: kakadu salomońskie, ara ararauna, 
rudosterka zielonolica, afrykanka żółtobrzucha, lorysa gór-
ska, żako, gwarek czczony, konura słoneczna, nimfa, nieroz-
łączki, faliste, szkarłatka królewska, lora wielka, amazonka 
żółtoczuba, konura patagońska. Nazwy są bardzo egzotycz-
ne, dlatego najlepiej przyjść i zobaczyć je na własne oczy.

Kto czuwa nad bezpieczeństwem?
Nad bezpieczeństwem papug i komfortem zwiedzających 
czuwają opiekunowie, którzy pomagają i instruują. Papugi 
są hałaśliwe i ciekawskie, więc na samym początku mogą 
przestraszyć, gdy wylądują komuś na głowie, czy wrzasną 
do ucha. Nie są jednak groźne. Bardzo lubią pieszczoty, 
można je głaskać po plecach i brzuchu, choć trzeba się 
z nimi obchodzić delikatnie.

Jack Sparrow to papugarnia, czy bardziej minizoo?
To prawda, papugi to nie wszystko. Mamy małpiarnię, 
a w niej m.in. marmozetę białouchą oraz tamarynę złotorę-
ką. Są oswojone, możemy do nich wejść, czasem wskoczą na 
ramię, dają się pogłaskać. Są też jeszcze – alpaki, daniele, 
świnki wietnamki, owce, barany, jest jeden osiołek, który 
bardzo lubi dzieci, do tego kozy, króliki. I na koniec węże, 
czyli boa dusiciel, boa tęczowy, pyton tygrysi albinos. Każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie.

Jak wygląda taka codzienna opieka nad zwierzętami?
To dosyć duże wyzwanie przyznaję, ale radzimy sobie do-
skonale. Zapewniam, żadne zwierzę nie jest głodne, poimy 
je i karminy kilka razy dziennie. Dbamy też o to, by w po-
mieszczeniach, w których przebywają zawsze było czysto.

Ciekawskie i głośne, 

ale... PIĘKNE
O tym, co można zobaczyć 

w Minizoo Jack Sparrow w Łodzi 
i kto je chętnie odwiedza, opowiada 

właścicielka Katarzyna Filipiak.

Czy bilety kupujemy na wybrany czas?
Nie, można przyjść rano, a wyjść wieczorem, nikt tu niko-
mu nie wyznacza czasu pobytu, zapraszamy codziennie od 
godziny 11 do 18. Chętnie też zorganizujemy urodziny. z

Rozmawiał Damian Karwowski

Jack Sparrow
Łódź, al. Piłsudskiego 158A
tel. 516 577 347, 665 494 756
facebook.com/papugarnialodz
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LIFE IN. Łódzkie: „Wigilia” to dość przewrotny tytuł 
dla tego spektaklu. Zapowiedzi zdradzają, że niewiele 
będzie miał on wspólnego z tym radosnym, świątecznym 
okresem.
Milena Lisiecka: Może dlatego premierę ma w paździer-
niku, a nie w grudniu. Wydaje mi się, że autor spektaklu 
– Daniel Kehlmann – celowo wybrał właśnie ten dzień, 
na czas rozgrywania się akcji. Wigilia to dla wielu osób 
bardzo szczególny dzień. Sądzę, że ma on niebagatelny 
wpływ na plany mojej bohaterki. Zależało jej na skutecz-
nym zwróceniu uwagi świata na pewne działania. Nie 
chcę jednak zdradzać intrygi, zależy mi na tym, by widz 
dowiedział się o niej w odpowiednim momencie. Mogę na-
tomiast potwierdzić, że nie będzie przyjemnie i radośnie, 
jak mógłby sugerować tytuł.

Rzeczywistość, w której rozgrywa się akcja, jest bardzo 
aktualna – terroryzm, inwigilacja, totalitaryzm, obrona 
idei. Problemy bohaterów są problemami świata 
teraźniejszego. Przeprowadzenie widza przez ten świat, 
z którym on sam się utożsamia, który doskonale zna i być 
może jest nim trochę zmęczony, to trudniejsze aktorsko 
zadanie do wykonania?
To w żaden sposób nie utrudnia, a wręcz przybliża widza 
do jakiejś prawdy o naszej rzeczywistości. Emocje, które 
jemu towarzyszą, są cały czas żywe, a to zwiększa zaanga-
żowanie widza w akcję spektaklu. Natomiast ja, wcielając się 
w postać, mogę zabrać głos w aktualnej sprawie, być może 
pokazać rzeczywistość z innej perspektywy. I mimo, że jako 
Milena Lisiecka nie do końca zgadzam się z teoriami mojej 
bohaterki, na czas spektaklu muszę w nie bardzo uwierzyć, 

O przeroście formy nad treścią w teatrze i świecie, walce z własnym organizmem 
i potrzebie dyskusji z widzem opowiada aktorka Milena Lisiecka. Wciela 

się w jednego z dwóch bohaterów spektaklu „Wigilia”, przygotowywanego 
przez Teatr Fundacji Kamila Maćkowiaka. Premiera 19 i 20 października 

na deskach Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Teatr 
jest taki 
ulotny

bo tylko wtedy będę mogła przeprowadzić postać wiarygod-
nie. Teatr powinien być takim miejscem, które opowiada 
o współczesnym świecie, polemizuje z nim, broni czyichś ra-
cji, kogoś oskarża. Dlatego niezwykle się cieszę, że to bardzo 
współczesna sprawa, a my możemy o niej opowiedzieć.

A kiedy poglądy aktora nie są tożsame z poglądami 
odgrywanej postaci...
Może to być pewną trudnością, jednak jako aktorka muszę 
do końca uwierzyć w swoją postać, by była ona autentyczna.

Jaka w takim razie jest Judith?
To przede wszystkim perfekcjonistka, bardzo wykształ-
cona i inteligentna kobieta. Głosi teorie na temat przemo-
cy strukturalnej, ale moim zdaniem sama w jakiś sposób 
taką przemoc stosuje. Oczywiście, jako człowiek i kobieta, 
zwraca uwagę na wiele problemów świata współczesnego. 
Uważa na przykład, że głód, nędza czy wyzysk biedniej-
szej części społeczeństwa są większym zagrożeniem dla 
świata niż terroryzm. Te problemy ją bolą, ale jednocze-
śnie sama zatrudnia Ukrainkę, której płaci nędzną pensję 
za sprzątanie. Dlatego jej postawa jest dla mnie momenta-
mi niemoralna. To bardzo złożona postać.

Nie boi się Pani złożonych postaci. Wcześniej niezwykle 
skomplikowana i trudna rola Wery w „Przed odejściem 
w stan spoczynku” czy Elli w „Boże mój!”.
Boję się, ale są dla mnie wyzwaniem. Takie role bardzo mnie 
fascynują. Wera to była postać żyjąca na skraju kompletne-
go zakłamania, inaczej odnosząca się do otoczenia, inaczej 
do swojego brata, a jeszcze inaczej do swojej siostry. Postać 
złożona zarówno z takiej samej ilości miłości, jak i niena-
wiści. Z jednej strony ciepła, z drugiej agresywna, nosząca 
w sobie pierwiastek faszystowski. Praca nad tą postacią była 
niezwykła i chyba była to najbardziej złożona psychologicz-
nie postać, jaką grałam. Ella z „Boże mój!”, czyli spektaklu, 
który do dziś odgrywamy z wielkim sukcesem, to psycholog 
wychowująca samotnie autystycznego syna, która cały czas 
wadzi się z Bogiem. Jest on jakimś symbolem dla niej. Przy-
chodzi pod różną postacią, ale my do końca nie wiemy, czy to 
jest on, czy wyobrażenie mężczyzny, z jakim ona by chciała 
być. To też jest dla mnie niezwykła postać. Judith z kolei to 
kobieta samotna. Myślę, że bardzo chciała mieć dzieci i że 
nadal kocha męża, który od niej odszedł. Przypuszczam, że 
to z powodu samotności rzuciła się w wir pracy i różne idee.

Jak aktor przygotowuje się do odegrania takiej roli?
Bardzo dużo czasu poświęcamy na analizę postaci. To są dłu-
gie rozmowy. Jeszcze na dwa tygodnie przed premierą często 
nie mam pewności, jak moja bohaterka ostatecznie będzie 
skonstruowana. Ostatnie dni przed spektaklem to dla aktora 
najintensywniejszy okres, bo dopiero wtedy postać, w któ-
rą się wciela, określa się, nabrzmiewa, zyskuje konkretny 
kształt. To właśnie na finiszu dzieje się najwięcej.

Reżyserią „Wigilii” zajmie się Waldemar Zawodziński, 
który doskonale odnajduje się w literaturze tego rodzaju. 
Całokształt spektaklu to jego wizja czy wspólna praca?
Nad spektaklem pracowaliśmy wspólnie, ale to jednak 
reżyser decyduje o końcowym kształcie przedsięwzięcia 

– obserwuje nas, pilnuje napięć między bohaterami. Czu-
wa nad tym, żebyśmy prowadzili swoje postaci logicznie, 
nad sensem naszego przekazu. Ja nigdy w takim gatunku 
nie grałam, to jest thriller psychologiczny i tutaj nie bę-
dzie fajerwerków. Cały spektakl to ponad godzinna roz-
mowa między dwójką ludzi, którzy mają tylko siebie i tyl-
ko na sobie mogą polegać. Musimy dobrze poprowadzić 
rozmowę, rozłożyć napięcia, sprawić, żeby widz za nami 
podążał, nie gubił się w intrydze.

Scenografia jest bardzo minimalistyczna. Biurko, dwa 
krzesła i drobne rekwizyty. „Wigilia” daje możliwości do 
odegrania brawurowych ról?
Nie wiem, czy brawurowych, ale bez wątpienia daje 
ogromne możliwości aktorowi. Sprawdza go. Nas, tam na 
scenie, nie uratuje piękna scenografia, muzyka, światło, 
nie schowamy się za jakąś formą, nie będzie tańca, śpie-
wów, dowcipów, które często wzbudzają euforię widza. 
Bardzo wielu reżyserów stawia na ogromne inscenizacje, 
a przecież świat sam w sobie cierpi na przesyt bodźców. 
Mnie zawsze bardzo interesowało uprawianie teatru 
skromnego, w którym najważniejszy jest aktor i sprawa 
postaci, w którą się wciela. Teatru mówiącego o rzeczach 
ważnych, poruszających widza, wzbudzających w nim re-
fleksję, zadumę. Rozmawiając z widzami często słyszę, że 
mają dosyć tego kolorowego, przesłodzonego świata i chcą 
pola do dyskusji. Dlatego myślę, że coraz częściej będzie-
my wracać do prostych form teatralnych.

Pozwalacie sobie na improwizację?
Podczas prób posługujemy się wyłącznie scenariuszem, 
nie improwizujemy. Kamil Maćkowiak, który gra dru-
giego bohatera, przyznał kiedyś, że w wielu spektaklach 
zdarza mu się improwizować. Tutaj jednak bardzo suro-
wo trzymamy się partytury. Staramy się grać nasze role 
tak, żeby wszystko to, co robimy działo się tu i teraz. Za 
każdym razem wzbudzamy w sobie emocje towarzyszące 
pierwszemu spotkaniu.

Po której stronie woli Pani wzbudzać te emocje: przed 
kamerą czy bezpośrednio przed widzami? Ma Pani duży 
dorobek zarówno filmowy, jak i teatralny.
W filmie można powtarzać duble dopóki nie trafi się w dzie-
siątkę. W teatrze trzeba trafiać w dziesiątkę co wieczór – tu 
nie ma szans na pomyłki. Dobry spektakl to precyzyjny 
strzał. Szkoda tylko, że teatr jest tak bardzo ulotny. z

Rozmawiała Agnieszka Jędrzejczak
Zdjęcie Joanna Jaros

Bardzo dużo czasu poświęcamy 
na analizę postaci. To są długie 

rozmowy. Jeszcze na dwa tygodnie 
przed premierą często nie mam 
pewności, jak moja bohaterka 

ostatecznie będzie skonstruowana
„



Ostatni felieton 
przed 40-tką...

Kamil Maćkowiak
aktor , reżyser , scenarzysta 

Laureat ponad dwudziestu nagród teatral-
nych , Prezes Zarządu Fundacji Kamila Mać-
kowiaka. Za autorski monodram „Diva Show” , 
zrealizowany przez fundację otrzymał pre-
stiżową nagrodę im. Schillera dla twórcy 
sezonu za oryginalność ujęcia , choreografię , 
reżyserię i wykonanie aktorskie oraz nagro-
dę Plaster Kultury 2013. Zagrał główną rolę 
w filmie Jerzego Stuhra „Korowód” , oraz 
m.in. w serialach „Pensjonat pod różą” , „Ofi-
cerowie” , „Kryminalni” , „Naznaczony” , „Barwy 
szczęścia”, „Na wspólnej” i „Przyjaciółki”. Jest 
laureatem Nagrody Sejmiku Województwa 
Łódzkiego oraz Nagrody Prezydenta Miasta 
Łodzi w dziedzinie twórczości artystycznej.

Co wydanie LIFE IN. Łódzkie „zabawa” z felietonem zaczyna 
się od początku. Najpierw sobie obiecuję, że tym razem będzie 
inaczej, że nie przekroczę wszystkich możliwych deadlinów, 
nie doprowadzę Beaty (redaktor naczelna) do stanu prze-
dzawałowego, a temat kolejnego felietonu dobrze przemyślę, 
wybiorę, najlepiej z wyprzedzeniem napiszę kilka różnych, 
a w redakcji wybiorą sobie ten, który według nich jest naj-
ciekawszy. I co numer jest to samo- chaos, pustka w głowie, 
ostatni kwadrans przed wysłaniem do druku rozpaczliwie 
spisuję wewnętrzny monolog i czekam co będzie... Co gorsza, 
uzmysławiam sobie przecież, że tak było zawsze, od najwcze-
śniejszych lat. W szkole, jako ten „zdolny, ale leniwy”, wszyst-
ko robiłem na ostatnią chwilę, byłem mistrzem w „laniu 
wody”, w liceum na kilku przeczytanych ponadprogramowo 
książkach „jechałem” tak skutecznie, że z polskiego przyznali 
mi nawet indywidualny tok nauczania. No właśnie, zawsze 
miałem poczucie, że coś mi się udaje przez przypadek, jakby 
fuksem, że niewystarczająco na jakikolwiek sukces zapra-
cowałem, przez co nigdy mnie one nie cieszyły. Zawsze bra-
kowało najważniejszego - powodu do dumy z samego siebie. 
Ostatnie lata mocno to jednak zmieniły.

Co prawda w dwóch dziedzinach wciąż przegrywam sro-
motnie: a) felietony pisane na czas b) dieta (nadal uważam, 
że nic tak nie podnosi endorfin jak micha smażonych pyrów 
o trzeciej w nocy). Jednak, poza tymi porażkami, udaje mi się 
przechodzić przez survival, szkołę samodyscypliny i konse-
kwencji, czyli wytrwać we własnej firmie. Każdy mały przed-
siębiorca wie, że balansowanie na granicy przetrwania to 
chleb powszedni. Tak, jak bezsenne noce, monity o niezapła-
cone faktury i marzenie o bezpiecznym etacie i możliwości 
pójścia na L4. Wiem o tym dobrze od kilku lat, jednak ostatnie 
miesiące przeczołgały mnie bardziej niż kiedykolwiek. Nie-
lojalny pracownik, któremu zaufałem bardziej niż powinie-
nem, a w konsekwencji długi, doprowadziły moją Fundację 
na skraj przepaści.

Załamałem się .... na chwilę. A potem przestałem się nad 
sobą rozczulać i z moją fantastyczną ekipą zacząłem walczyć. 
I nie o walce chcę Wam pisać. Ale gdy jest się w przededniu 
czterdziestych urodzin i wreszcie człowiek sobie udowadnia, 
że przestał być roszczeniowym, niekonsekwentnym chłop-
cem, któremu wszystko udaje się mimochodem, to jest to 
naprawdę duża sprawa. Bo wreszcie jestem z siebie dumny. 
Z tego faceta, którym długo nie potrafiłem się stać. z

Taka straszna
ta jesień

Kasia Malinowska
certyfikowany coach, trener

Trenerka rozwoju osobistego, certyfikowany 
coach, ambasadorka fundacji Sukces Pi-
sany Szminką oraz programu Sukces To Ja. 
Ekspertka w zakresie budowania pewności 
siebie. Twórczyni cyklu warsztatów rozwo-
jowych Kobiety! Czas na kawę. Prowadzi 
szkolenia oraz sesje coachingowe w języku 
polskim oraz angielskim.

Przyszła. Jest. Stała się faktem. Skróciła nam dzień, spadła na 
nas deszczem, zabrała długie, ciepłe wieczory i słoneczne po-
ranki. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że bilans 
zysków i strat jest zdecydowanie na minusie. Czyżby? Napraw-
dę nie można w jesieni dostrzec nic pozytywnego? Otóż można! 
Jest tego nawet całkiem sporo.

Jak słusznie wielu z nas zauważa, jesień to czas zadumy, re-
fleksji, a nawet nostalgii. To pora roku, która swoją melancho-
lijną aurą skłania nas do zatrzymania i przyjrzenia się sobie. 
Ta swoista pauza jest nam potrzebna, jak powietrze do dobre-
go i świadomego życia. Dzięki autorefleksji i analizie zyskuje-
my dostęp do swoich wewnętrznych motywacji, uczuć i myśli. 
W konsekwencji dużo lepiej rozumiemy siebie, swoje decyzje 
i wybory. Tego nie można dokonać w codziennym biegu, w go-
nitwie myśli, w odhaczaniu kolejnych zadań. Jak pisał Ryszard 
Kapuściński: „Kiedy się spieszysz, nic nie widzisz, nic nie prze-
żywasz, niczego nie doświadczasz, nie myślisz! Szybkie tempo 
wysusza najgłębsze warstwy twojej duszy, stępia twoją wrażli-
wość, wyjaławia cię i odczłowiecza”.

Jesień, jak żadna inna pora roku uczy, nas pokory i akceptacji. 
Spadające z drzew liście przypominają o tymczasowości, prze-
mijaniu i zmianach, którym wszyscy bez wyjątku podlegamy. 
I choćbyśmy nie wiem jak się na to złościli i sprzeciwiali, to na-
sze życie, podobnie jak przyroda, ma swoje naturalne cykle. Nie 
można tu niczego przyśpieszyć, przełożyć, ominąć czy zastąpić. 
Wszystko, czego doświadczamy, ma swój właściwy rytm, miej-
sce i czas. Świadomość i akceptacja odwiecznych praw pozwala 
nam zwrócić się ku temu, co obecnie przeżywamy i z większą in-
tensywnością oraz radością celebrować każdą chwilę. Ta obecna 
jest wyjątkowa, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Dla-
tego warto oddać jest swój czas, uwagę i zaangażowanie, bo jak 
pisała pewna słynna Wisława: „Nic dwa razy…” Między innymi 
o tym przypomina nam jesień.

Ta pora roku ma w sobie dużo spokoju. Możemy go znaleźć 
pod ciepłym kocem, w filiżance aromatycznej herbaty z im-
birem, w dobrych słowach płynących z kolejnej, nieśpiesznie 
przeczytanej książki, czy w blasku świec wypełniających swo-
im aromatem każdy zakątek naszego domu. To właśnie jesienią 
dużo częściej spotykamy się przy wspólnym stole, by delekto-
wać się wieczorną rozmową i karmić nasze zmysły nieziemski-
mi smakami. Ileż jest w tym radości i lekkości. Ileż wzruszeń 
i uniesień. Ileż śmiechu i zabawy. Tak właśnie potrafi smako-
wać jesień. Słodką szarlotką podawaną na ciepło z lodami, grza-
nym winem z pomarańczą, goździkami i kardamonem, słodką 
śliwką i chrupiącym jabłkiem pod owsianą kruszonką. No i jak 
jej nie lubić? Powiedzcie sami. No jak? Taka właśnie jest ta na-
sza jesień – elegancka, wysublimowana, kolorowa i bardzo, ale 
to bardzo aromatyczna. Cieszmy się nią i doceniajmy. Kolejna 
będzie dopiero za rok. z
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Restauracje, kawiarnie, bary, puby
Affogato, Piotrkowska 144, All Star, 
Piotrkowska 217, Anatewka, 6 Sierpnia 2, Ashanti, 
Sienkiewicza 82/84, Ato Ramen, Piotrkowska 140, 
Bawełna, Ogrodowa 19A, Beza Food and 
Bourbon, Ogrodowa 8, Browar Księży Młyn, 
Tymienieckiego 22/24, Bułgarska, Piotrkowska 69, 
Cafe Loft, Tymienieckiego 25c, Caffe Przy 
Ulicy, Łagiewnicka 120, Caffe Przy Ulicy, Kostki 
Napierskiego 1, Caffe Przy Ulicy, Wici 34, 
Caffe Przy Ulicy, Rzgowska 219, Cesky Film, 
Tymienieckiego 25, Chill, Piotrkowska 217, Ciągoty 
i Tęsknoty, Wojska Polskiego 144A, Coffee Runner, 
Kilińskiego 74, Cud Miód Fabryczna, Traugutta 2, 
Czekolada Retro Cafe, Moniuszki 11, Cztery 
Ściany, Piotrkowska 89, da Vella, Inflancka 4, Doki 
Gastrobar, Piotrkowska 138/140, Drukarnia Skład 
Wina & Chleba, Piotrkowska 138/140, Dzień dobry 
Caffe, Narutowicza 57, Etno Caffe, Piłsudskiego 1, 
Farina Bianco, Piłsudskiego 14, Filharmonia Smaku, 
Pabianicka 132, Football Pub, Piotrkowska 138/140, 
Furore CH Ptak, Rzgów, Żeromskiego 8, Galicja, 
Ogrodowa 19A, Gęsi Puch, Politechniki 2, Hana 
Shushi, Karskiego 5 i Piłsudskiego 15/23, Hello!, 
Sienkiewicza 100, Heksagon, Pomorska 144, 
Hort-Cafe, Piotrkowska 106/110, Hot Spoon, 
Drewnowska 58, Jaga Cafe, Pomorska 145, 
Kardamon, Piotrkowska 51 King Kong, 
Piotrkowska 217, Klub Wino, Piotrkowska 217, 
Klub 97, Piotrkowska 97, Klub Spadkobierców, 
Piotrkowska 77, Korzenie, Piotrkowska 217, Kuroneko, 
Piotrkowska 217, Lavash, Piotrkowska 69, Lavende, 
Drewnowska 58, Len i Bawełna, Piotrkowska 138/140, 
Lokal, Leona Schillera, Mafiosso, Kusocińskiego 67/9, 
Maison a.s., Księży Młyn 18, Manufaktura Czekolady, 
Piotrkowska 217, Mare e Monti, Wigury 13, Mauroski 
Cafe&Bistro, Narutowicza 51, Mebloteka Yellow, 
Piotrkowska 138/140, Meimei, Piotrkowska 82, 
Montag, Piotrkowska 107, Motywy, Traugutta 14, 
Mozaika Cafe, Władysława Króla 31, Na zdrowie!, 
Zdrowie 8, Nekko Sushi, Piotrkowska 107, Niebieskie 
Migdały, Sienkiewicza 40, plac Wolności 12, 
Piotrkowska 200, Niebostan, Piotrkowska 17, Nie 
Lda Restobar, Fabryczna 17, Owoce i Warzywa, 
Traugutta 9, Palmiarnia, Piłsudskiego 61, 
Pho Shop, Tuwima 1, Piękna, Kilińskiego 74, 
Piwnica Łódzka, Sienkiewicza 67, Poczekalnia, 
Więckowskiego 16, Polka, Ogrodowa 19A, Polska, 
Piotrkowska 12, Przędza, Piotrkowska 107, Przerwa, 
Wólczańska 128/134, Quale, Narutowicza 48, Qubek 
Cafe, Gdańska 141, Revelo, Wigury 4/6, Sendai 
Sushi, Piotrkowska 209, Soplicowo, Wigury 12A, 
Spaleni Słońcem, Piotrkowska 138/140, Stare Kino 
by Antoine Lopez, Piotrkowska 120, Stary Rynek 2, 
Stary Rynek 2, Susharnia, Pomorska 13, Sushi 
Zielony Chrzan, Żwirki 8, Szpulka, Ogrodowa 19A, 
Szyby Lustra, Piłsudskiego 14, Szwalnia smaków, 
Piotrkowska 217, Tango, Traugutta 14, Tubajka, 
pl. Zwycięstwa 3, U Kretschmera, Kopernika 64, 
U Milscha, Łąkowa 21, Varoska, Traugutta 4, Verte 
Cafe, Piotrkowska 113/115, Vis a Vis, Żeromskiego 94, 
Wall Street BBQ, Piłsudskiego 10, Z innej beczki, 
Moniuszki 6, Złoty Imbir, Sienkiewicza 39.

Fitness, sport
Biosfera, Tatrzańska 124B, 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 CH Ptak, Rzgów, Żeromskiego 6, Human, 
ul. Karolewska 38/40, Human, Milionowa 25/27, 
I’m Fit, Piłsudskiego 10, Mrs Sporty, Kilińskiego 298,  
Paczka Agnieszka Cygan, Zgierska 42A, Saltos 
Park Trampolin, Wydawnicza 5 i Srebrzyńska 2/4, 
Speed Life, Wyszyńskiego 29, Strefa Fit, Elsnera 8, 
Studio Tańca 4U, Skargi 12, Vera Sport, Siewna 15, 
Verte, Municypalna 12/18, 36 minut, Złotno 7.

Uroda
Aesthetic, Piotrkowska 220/8, Amaryllis Clinic, 
Paderewskiego 11A, Anna Retkowska, Kilińskiego 170, 
Apasja, Inflancka 40, Basanti Spa, Piotrkowska 220, 

Brush Barber Shop, Piotrkowska 138/140, 
Spa Bylinowa, Bylinowa 20, Coen Day Spa, 
Piotrkowska 89, DK Damian Kowalski, Piotrkowska 114, 
Esencja Piękności, Tymienieckiego 20, Este l’arte, 
Aleksandrowska 167, Estetic Star, Św. Teresy 92, 
Exellence Place, Konstantynowska 30/32A, 
Good Time Day Spa, Gdańska 96, Hair Royal, 
pl. Wolności 10/11, Hair Studio, Zachodnia 79, 
Hirek Coiffure, Potrkowska 56, Holly Łódź Clinic, 
Tymienieckiego 20, Intima Art&Este, Tuwima 
15, Kamila Make Up, Skargi 4, Klinika Tazbir, 
Solankowa 6, La Beaute Clinique, 1 Maja 87A, 
Maj, Mickiewicza 93, Medical Margaret Spa, 
Prądzyńskiego 103A, Naturioska Beauty Institute, 
Sienkiewicza 5, Piwnica Fryzjerska, Narutowicza 110, 
Perfect Clinic, Tymienieckiego 25c/215
Prohair by Bednarska, Piotrkowska 223, Revital, 
Piotrkowska 69, Royal Hair, pl. Wolności 11/10, Sthetica, 
Wydawnicza 1/3 l.12, Studio Urody, Wigury 15, 
Walewska Studio Fryzur, Żeligowskiego 43B, The 
Barber Shop, Tuszyńska 33, Unique, 6 sierpnia 11/13, 
Velvet Clinic, Kopernika 38, Wojewoda Studio, 
Tymienieckiego 19, Yasumi, Sienkiewicza 82.

Zdrowie
Aneta Clinic Dental Art, Kościuszki 106/116, Argo, 
Sterlinga 27/29, ArtDentis, Tymienieckiego 25, Avete, 
Piłsudskiego 138, Bimed, Zachodnia 12A, Klinika 
Brocka&Ska, Złotno 59, Brzuska&Sieroszewska, 
Gdańska 96, Code, Tuwima 15 lok. U4, Dermoklinika, 
Mickiewicza 93, DiMedical, Legionów 40, 
Maxima, Tatrzańska 63A/2,Medical Magnus, 
Kopernika 38, Med Plus, Lutomierska 146, Medyceusz, 
Bazarowa 9 i Studzińskiego 61, Multi Clinic, 
Kilińskiego 185, Nowa Europa, Kościuszki 106/116, 
Novamed, Nowa 16/18, Panaceum, Piotrkowska 
114, Persart, Romanowska 55F, Przy Teatrze, 
Więckowskiego 20/5, Remedium, Dąbrowskiego 15B, 
Salve Medica, Szparagowa 10, Totumedica, 
Żeligowskiego 43 lok. 4/5, WizjaMed, Św. Teresy 92/2.

Hotele
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, Holiday Inn, Piotrkowska 229/231, 
Ibis, Piłsudskiego 11, Iness, Wróblewskiego 19/23, 
Loft Aparts, Tymienieckiego 25C, Mazowiecki, 28 
Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, Nobo, 
Liściasta 86, Novotel, Piłsudskiego 11A, Qubus, 
Mickiewicza 7, Savoy, Traugutta 6, Stare Kino 
Cinema Residence, Piotrkowska 120, Tobaco, 
Kopernika 64, Vigo, Limanowskiego 126, Villa 
Masoneria, Tramwajowa 11, Yuca, Złotno 83.

Salony samochodowe
AMX, Rzgów, Łódzka 69a, Audi Centrum, 
Bartoszewskiego 13, Audi Krotoski Cichy, Niciarniana 
51/53, Auto Centrum Kosicki, Aleksandrowska 125A, 
AutoMobile Torino, 3 Maja 1/3, Bilex, Milionowa 
2K, BMW Tłokiński, Aleksandrowska 131C, British 
Automotive Łódź, Aleja Włókniarzy 214, BSP, 
Pabianicka 94/96, Bursiak, Pabianicka 119/131, 
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, Mazda Matsuoka Motor, 3 Maja 1/3, MK 
Centrum, Zgierska 248, Nissan Auto, Brzezińska 
28, Peugeot, Strykowska 133, Porsche Centrum, 
Bartoszewskiego 15, Premium Arena BMW, 
Rokicińska 190, Seat Bednarek, Szczecińska 38A, 
Skoda Bednarek, Szczecińska 38A, Sobiesław 
Zasada Automotive, Aleksandrowska 11, Sobiesław 
Zasada Automotive, Starowa Góra, Graniczna 2, 
Toyota, Brzezińska 24A, Trax, Żeligowskiego 140, 
Volskwagen Bednarek, Szczecińska 38A, Volvo, 
Kolumny 1, Zimny Auto, Rzgowska 142/146.

Centra biznesu
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3, Bionanopark, 
Dubois 114/116, Centrum Europejskie, Faktoria, 
Dowborczyków 25, Forum 76, Piłsudskiego 76, Instytut 
Europejski, Piotrkowska 262, ŁARR, Narutowicza 
34, Łąkowa, Łąkowa 11, ŁSSE, Tymienieckiego 22G, 
Mariański Group, Tylna 4c lok. 1, MediaHUB, Łąkowa 
29, Ogrodowa Office, Ogrodowa 8, SkyHub, 
Piłsudskiego 148/150, Spillo Media, Roosevelta 8/12.

Szkoły językowe
British Centre, Kościuszki 93, City College 
International, Dąbrowskiego 17/21, Dialog, 
Nawrockiego 12, English Academy, Zielona 32, 
Eurodialog, Traugutta 18, Live, Morgowa 4, Modern 
Languages Center, Kościuszki 59/61, Progres, 
Pomorska 40, Wow, Tymienieckiego 25c/238.

Region
Aleksandrów Łódzki
Aleksandria, Wojska Polskiego 103, Blu Fitness, 
pl. Kościuszki 5, Czarny Staw, Nowy Adamów 3, 
Kamienica nr 6, pl. Kościuszki 6, La Rocca, 
Targowa 22, Michelle, Senatorska 2, Otofitness, 11 
Listopada 5A, Presto, Wojska Polskiego 12, 
She Monika Grzelak, 11 Listopada 5A.

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

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

Łask
Columna Medica, Wakacyjna 8, 
Kolumna Park, Hotelowa 1, Przygoń.

Pabianice
Bez Espresso Mam Depresso, Warszawska 3/5, 
Boniecki Cafe, Traugutta 13, Fabryka Wełny 
Hotel&Spa, Grobelna 4, Hollywood Smile, 
Warszawska 8, Kawowe Love, Warszawska 7/9, 
Tkalnia Spa&Wallness, Zamkowa 2.

Piorunów
Pałac Piorunów Hotel&Spa, Piorunów 25.

Poddębice
Pro-Health, Piękna 19, Złote Jabłko, Parzęczewska 2.

Sieradz
Cukier, Rynek 17, Estetika, Jana Pawła II 52, Euforia 
Day SPA, Złotej Jesieni 26, Liliowe Zacisze, 1 Maja 118, 
Hotel Na Półboru, Stawiszcze 39a, Open Hair 
Cafe, Rynek 22, 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, 
TOR Łódź, Kiełmina 78.

Sulejów
Podklasztorze Hotel, Jagiełły 1.

Uniejów
ApartHotel Termy Uniejów, Zamkowa 3/5, 
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, 
Kawiarnia Literacka, Pl. Wolności 26, 
Pracownia Fryzjerska Paulina Barczynska, 
Piwniczna 17, La Perle, ul. Kilińskiego 1C.

Zgierz
Folwark, Aleksandrowska 63A, San Remo, 
Chemików 6, Szalone nożyczki, Aleksandrowska 29, 
Stacja Nowa Gdynia, Sosnowa 1.




