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Być jak piąta władza...
Nie wiem, czy to coś z wiekiem, czy może z jesienno-wiosenną depresją, ale wzięło mi się na refleksje i wspomnienia. Obejrzałam
film „Czwarta władza” z Tomem Hanksem i Meryl Streep i z sentymentem zaczęłam myśleć o dawnych czasach. Choć może to wcale
nie było tak dawno...? W każdym bądź razie chodzi o te czasy, kiedy wszystkie media drukowane i generalnie media, miały jeszcze
wielką moc. Taką, że obalały rządy, wpływały na wybory prezydentów, a przy okazji kształtowały tak zwaną opinię publiczną,
czyli proponowały ludziom punkt widzenia, który oni akceptowali i przyjmowali za własny, bądź nie akceptowali i poszukiwali
innego. Te czasy, w których codziennością był widok ludzi w kawiarniach, hotelach i na ławkach w parku, trzymających w ręku
zadrukowany papier. No więc zaczęłam myśleć właśnie o tamtych
czasach i o tym, co takiego zaszło w nas, że w ciągu kilkunastu,
może 20 lat, zmieniliśmy swoje potrzeby informacyjne, a tradycyjne media (prasa, radio i telewizja) straciły swoją siłę?
Sytuacja jest dziś zgoła paradoksalna, bo przez ten czas uzależniliśmy się przecież od informacji. Dziś newsy i fake newsy bombardują nas z każdej strony i o każdej porze dnia i nocy. Dosłownie
– przeczytałam gdzieś ostatnio, że całkiem niemały procent ludzi
wiadomości odbiera nawet w nocy! Budzą się na sygnał informujący, że ich idol raczył „ćwierknąć” w sieci, albo ktoś coś opublikował
„na ich grupie”. Czytają i zamiast spać, reagują odpowiedzią. Ot
taki styl: być online 24 na dobę. Bo dziś przede wszystkim liczy się
szybkość informacji. Krótko, lakonicznie, bez refleksji, często (coraz częściej) niezweryfikowane fakty, a czasem zmyślone. Gdzie tu
miejsce na afery, dociekliwe teksty, pytania, analizy i komentarze?
Nie ma, a nawet gdyby było, to jak się mierzyć z czymś, co niektórzy zaczynają coraz częściej nazywać „piątą władzą”.
Żyjemy w świecie obrazków, blogerów, vlogerów i influencerów,
youtuberów, gdzie treść nie jest ważna. Dziś liczy się zasięg: 50,
100, 500 tysięcy followersów. Wystarczy jedno zdjęcie, lakoniczny
post o byle czym i 30 tysięcy lajków. Dziś ta „piąta władza” ma już
taki wpływ na ludzkie dusze, że gdyby chciała, to mogłaby spróbować wywalić świat do góry nogami. Choć z drugiej strony może
właśnie to robi. Po cichu, bez rewolucji i krwawych ofiar zmieniła
nas tak, że rzeczy ważne coraz częściej przestają dla nas takimi
być, a nieważne urastają do niebotycznych rozmiarów… Kto wie,
może ta pełzająca rewolucja informacyjna właśnie się dokonuje?
Dlatego tym bardziej dziękujemy naszym Czytelnikom, dla których treść wciąż coś znaczy i których coraz więcej wokół nas.
Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
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Agnieszka Chylińska „Warto było szaleć tak!” – 25 lat na scenie
Kiedy skończyłam 18 lat, jedynym moim marzeniem było wyjście na scenę
i wykrzyczenie swojego młodzieńczego buntu, swoich emocji, siebie… Myślałam, że to będzie jednorazowe, że nikt nie zaufa tej szalonej i niegrzecznej
dziewczynie, jaką byłam. Po 25 latach, kiedy okazało się, że sen osiemnastolatki trwa i stał się moją drogą, pasją, pracą i namiętnością, muszę
przyznać – w środku ciągle mam zbuntowane dziecko, które cały czas
chce krzyczeć, mówić do ludzi, pragnie ich obecności i sympatii. Dlatego
na samą myśl o mojej Trasie 25-lecia czuję ogromną euforię i entuzjazm. To
moje życie, największa miłość i najcudowniejsza relacja: ja i Publiczność.
Bo koncert to zawsze duet: artysta i ludzie, którzy go cenią i uwielbiają
słuchać. Agnieszka Chylińska wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie 8 marca.

Czekoladowe festiwale
Zapach czekolady będzie unosił się w całym
mieście. Już dzisiaj zapraszamy na dwa
magiczne festiwale czekolady – jeden przy
Piotrkowskiej 217, drugi w EC1 Miasto kultury.
Pierwszy w hali Odlewania zaczyna się
29 lutego i potrwa do 1 marca, drugi trwać
będzie od 14 do 15 marca. Wszyscy
kochamy słodkie chwile z czekoladą.
Do festiwalowej codzienności należeć
będą warsztaty cukiernicze oraz otwarte dla publiczności pokazy cukierniczych
mistrzów. Pokaz i konkurs Tortów i Małych
Form, w trakcie którego zachwycają
wszystkich jadalne arcydzieła sztuki cukierniczej. Oj, będzie się działo.

10 tenorów
Serdecznie zapraszamy na koncerty 10 Tenorów!
Wyjątkowe występy
10 utalentowanych
śpiewaków są
pełne pasji i radości.
Polsko-ukraińska
grupa wokalna 10
Tenorów zaprezentuje interesujący
i różnorodny repertuar – od popowych
przebojów, poprzez
rockowe ballady,
pieśni ludowe, aż do
arii operowych. Istotnym elementem
jest także perfekcja,
z jaką wykonują
muzykę oraz skala
talentu, który pozwala na sięganie
równocześnie do
twórczości Johanna
Straussa i Leonarda
Cohena. Co przyniesie takie spotkanie?
Przekonajcie się
sami – zapraszamy 16 marca do
Teatru Muzycznego.

Dire Straits Experience
Dire Straits Experience – cover band zespołu – zagra w Łodzi 15 marca w Klubie
Wytwórnia. Grupa powraca po latach
na światową trasę koncertową z udziałem kilku członków składu początkowego, by przedstawić niezapomniane show.
Znakomici muzycy, posiadacze Grammy
Awards, jak saksofonista Chris White, gitarzysta Terence Reis, perkusista Chris
Whitten, klawiszowiec Simon Carter,
Tim Walters i James Powell przemierzają świat dając niezapomniane
show, a ich koncerty błyskawicznie się
wyprzedają. Legendarny zespół Dire
Straits na czele z Markiem Knopflerem,
zapisał się na kartach historii światowego
rocka swoimi 120 milionami sprzedanych albumów i wyprzedanymi koncertami na największych stadionach.

Piaseczny The Best
Wiosną (27 marca) Andrzej Piaseczny zagra koncert w Wytwórni
i wykona swoje największe przeboje! Nie zabraknie zatem utworów
z repertuaru zespołu Mafia, którego
był frontmanem, tych nagranych
we współpracy z Robertem
Chojnackim i Sewerynem
Krajewskim, jak również
w pełni solowych przebojów. Po prostu THE BEST!
Andrzej Piaseczny jest jednym z najpopularniejszych polskich wokalistów, cieszącym się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Jest laureatem
wielu nagród. Autor i wykonawca przebojów:
„Imię deszczu”, „Prawie do nieba”, „Chodź, przytul,
przebacz” czy „Śniadanie do łóżka”. Niedawno
świętował 25-lecie działalności scenicznej.
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Happysad w ArtKombinat
Scena Monopolis
Równo trzy miesiące po premierze swojej ósmej płyty
zespół Happysad wyrusza w trasę promocyjną. Następcę
ozłoconego już Ciała Obcego, krążek Rekordowo Letnie
Lato, wydał 29 listopada 2019 Mystic Production, a promują
go single: „Cały”, „Jak dawniej” oraz „Słoneczniki i konopie”, do których zespół przygotował trzy teledyski. Portal
interia.pl w recenzji płyty napisał: „To naprawdę świetne,
melodyjne, ale jednocześnie uciekające w nieoczywiste
strony kompozycje” dodając także: „Ewolucja Happysadu
jest jedną z najbardziej fascynujących i satysfakcjonujących w historii polskiego rocka”. Zapraszamy na koncert do ArtKombinatu Scena Monopolis 5 kwietnia.

Patronat LIFE IN. Łódzkie

Odważne w biznesie
Serdecznie zapraszamy na pierwszą
edycję konferencji ODWAŻNE W BIZNESIE, którego jesteśmy partnerem
i patronem medialnym. DO KOGO JEST
KIEROWANA KONFERENCJA? Do przedsiębiorczych kobiet, które chcą rozwijać
swoje biznesy, poszukują inspiracji,
nowych kontaktów oraz wartościowej
wiedzy z zakresu social media, a także
kompetencji miękkich. Uczestniczkami
konferencji mogą być zarówno osoby,
które prowadzą już swoje firmy jak
i te, które dopiero mają to w planach.
Bogaty i urozmaicony program gwarantuje wartościowo spędzony czas. CO
ZYSKASZ UCZESTNICZĄC W KONFERENCJI? Szalenie przydatną wiedzę
z zakresu social media, którą będziesz
mogła od razu wykorzystać. Nowe
umiejętności miękkie, które pomogą Ci
budować autentyczną i silną markę.
Wartościowe relacje, które są szalenie
ważne w biznesie. Konferencja odbędzie
się 22 marca w Good Time Aparthotel ul.
Piotrkowska 120. Start: 10. Zakończenie: 15.

Business Mixer w ŁSSE

Biznes Mikser 4.0

3 minuty prezentacji, 10 firm przy stoliku, 3 rundy, 2 godziny
rozmów o biznesie, 200 firm z całej Polski – tak w liczbach
prezentuje się kolejna edycja Business Mixera organizowanego 12 marca przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Do biznesowych rozmów przy okrągłych stołach
siadają dojrzali przedsiębiorcy, innowacyjne start-upy
oraz przedstawiciele instytucji i organizacji wspierających
przedsiębiorczość. Kilkuminutowe rozmowy pozwalają
na krótką prezentację, wymianę doświadczeń, kontaktów
i wizytówek. To świetna okazja do nawiązania trwałych
relacji biznesowych. Business Mixer to intensywny networking, podczas którego każdy z uczestników w zaledwie dwie godziny odbywa kilkadziesiąt rozmów.

Na czwarte biznesowe spotkanie w konwencji „speed
business dating” zaprasza 30 marca do Hotelu Ambasador Premium Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Misją
tego wydarzenia jest integracja środowiska biznesowego,
umożliwienie nawiązania nowych relacji także z przedstawicielami firm spoza regionu, a co za tym idzie – rozbudowanie sieci kontaktów oraz rozwoju nowych inicjatyw
biznesowych. W tym roku po raz pierwszy formuła
spotkania zostanie wzbogacona o wystąpienie specjalne
europejskiego eksperta z dziedziny doradztwa i rekrutacji
talentów – Ralfa Knegtmans’a, partnera zarządzającego
holenderskiej firmy De Vroedt & Thierry. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza już 400 sprawdzonych firm.

Monopolis nominowany do Oscara branży nieruchomości!
Monopolis – projekt, zrealizowany przez łódzkiego dewelopera Virako, został nominowany do MIPIM Awards 2020,
najbardziej prestiżowej nagrody branży nieruchomości
na świecie. Już teraz stał się jednym z czterech najlepszych
projektów wielofunkcyjnych na naszym globie.
MIPIM Awards, popularnie nazywany Oscarem branży nieruchomości, to najbardziej uznany ogólnoświatowy konkurs
skupiający wszystkich uczestników branży – od deweloperów, przez architektów, agencje doradcze, po banki i fundusze
inwestycyjne. Nagroda zostanie wręczona 12 marca 2020 roku
w Cannes. Wówczas dowiemy się, czy Monopolis będzie
zwycięzcą w kategorii Best Mixed-Use Development (najlepsze projekty wielofunkcyjne). Do konkursu zgłoszonych zostało
228 inwestycji z 45 krajów, spośród których komisja sędziowska wybrała finalistów (po cztery w każdej kategorii).

Monopolis dzięki tej nominacji już dzisiaj znalazło się nie tylko wśród czterech najlepszych projektów wielofunkcyjnych
na świecie (obok inwestycji z Singapuru, Montrealu i Bangkoku),
ale już stało się najlepszą nieruchomością roku 2020 w swojej
kategorii w Europie. Ostatecznego zwycięzcę wybierze konkursowe jury wespół z festiwalową publicznością (50/50).
– Dla mnie, łodzianina to wielka i wspaniała wiadomość. Nasze miasto dzięki m.in. takim projektom jak Monopolis, staje
się rozpoznawalne na świecie. Pofabryczna czerwona cegła
to unikatowa wartość i klimat Łodzi. Tym bardziej cieszę się,
że nasza inwestycja zyskała uznanie w oczach międzynarodowego jury. Monopolis to jedna z najbardziej technologicznie zaawansowanych rewitalizacji na świecie. A Łódź
to piękne miasto, które zasługuje na dobre inwestycje – mówi
Krzysztof Witkowski, prezes Virako.

Śmierć i dziewczyna na inaugurację Sceny Monopolis

Patronat LIFE IN. Łódzkie

Zapraszamy na „Cudowną Terapię” Fundacji Kamila Maćkowiaka, wystawianą
na nowej łódzkiej teatralnej scenie – Scenie Monopolis 23 marca. Joanna i Wiktor są
małżeństwem od kilkunastu lat, mają dzieci, prowadzą ustabilizowane i dość przewidywalne życie. Są typowymi przedstawicielami klasy średniej, nie mają problemów finansowych. Niegdyś bardzo w sobie zakochani dziś, dobiegając czterdziestki,
są emocjonalnie wypaleni i sfrustrowani; zgrany zespół stanowią już tylko podczas
kłótni. Zgodni są co do jednego – winę za rozpad związku ponosi współmałżonek. Na takim właśnie zakręcie życiowym trafiają na terapię. Cudowną terapię.
W spektaklu występują: Patrycja Soliman, Mariusz Słupiński, Kamil Maćkowiak.
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Foto: Joanna Jaros

Cudowna Terapia na Scenie Monopolis
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Energia
Kultury 2020
Jakie wydarzenie kulturalne uznane zostanie za najważniejsze i kto otrzyma tytuł Człowieka Roku Łódzkiej Kultury? Przekonamy się o tym już 28 lutego podczas finału
plebiscytu Energia Kultury, organizowanego w tym roku
przez Telewizję TOYA i Klub Wytwórnia. LIFE IN. Łódzkie
objęło wydarzenie patronatem.
Plebiscyt Energia Kultury organizowany jest już po raz
jedenasty. Wręczana podczas uroczystej gali statuetka
w formie kołyski Newtona uważana jest za najważniejszą łódzką nagrodę kulturalną. Przez te jedenaście lat
nagrodzonych zostało wiele wyjątkowych wydarzeń,
a siedem osób uhonorowano zaszczytnym tytułem
Człowieka Roku Łódzkiej Kultury. W ubiegłym roku
nagrodzono wystawę „Jerzy Antkowiak – Moda Polska”
zorganizowaną w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, a tytuł Człowieka Roku przyznano producentce filmowej Ewie Puszczyńskiej, współtwórczyni sukcesów
między innymi „Idy” i „Zimnej wojny”.
Kto dostanie kołyski Newtona w tym roku? O tym
zadecydują widzowie Telewizji TOYA i kapituła plebiscytu, w skład, której wchodzą: Barbara Mrozińska-Badura, prezes TV TOYA, której to zawdzięczamy ideę
tej nagrody, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP,
prof. Mariusz Grzegorzek, rektor Szkoły Filmowej,
prof. Cezary Sanecki, rektor Akademii Muzycznej, Mariola Wojtysiak, prezes Klubu Wytwórnia, Ewa Tyszko, dziennikarka TV TOYA, prof. Jerzy Jarniewicz, krytyk literacki, tłumacz, poeta. Laureatów poznamy już
28 lutego podczas finałowej gali w Klubie Wytwórnia.

Rok
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łodzianin roku 2019

wybrany!

Łodzianinem Roku 2019 został Konrad Pokutycki, prezes zarządu BSH w Łodzi. Laureat 25. edycji plebiscytu organizowanego przez Radio Łódź statuetkę i tytuł odebrał podczas
Gali Finałowej zorganizowanej w Muzeum Miasta Łodzi.

Nominowane zostały następujące wydarzenia:
1. „Bailout” – poemat postpoetycki Tomasza Bąka.
2. „Człowiek z Manufaktury” – opera w reżyserii
Waldemara Zawodzińskiego w Teatrze Wielkim.
3. „Idioci” – spektakl w reżyserii Marcina Wierzchowskiego w Teatrze Jaracza.
4. Występ „Kibbutz Contemporary Dance Company”
na XXV Łódzkich Spotkań Baletowych.
5. „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”
– wystawa z ms2 .
6. Koncert Aleksandry Kurzak – występ w ramach
jubileuszu ECK Logos.
7. „Miss Saigon” – musical w reżyserii Zbigniewa
Maciasa w Teatrze Muzycznym.
8. „Monument” – film w reżyserii Jagody Szelc.
9. „Sztuka DC. Świt superbohaterów” – wystawa w EC1
10. „Wiedźmin” – światowy sukces powieści Andrzeja Sapkowskiego.
11. „Wracaj” – spektakl w reżyserii Anny Augustynowicz w ramach dwudziestego piątego Międzynarodowego Festiwalu sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.

Konrad Pokutycki, Łodzianin Roku 2019, szczerze
wzruszony, pogratulował pozostałej czwórce nominowanych w tegorocznej edycji plebiscytu i podziękował
wszystkim, którzy oddali na niego głosy. W swoim
przemówieniu podkreślił, że warto lokalny patriotyzm łączyć z biznesem, ponieważ jest to z korzyścią
dla wszystkich.
– Nie tylko można łączyć, ale trzeba. My staramy
się to robić od lat z dużym sukcesem. W Łodzi mamy
ogromne fabryki i duże zatrudnienie. Prowadzimy
prace badawczo-rozwojowe w naszych laboratoriach
i bardzo mocno rozwijamy współpracę z Politechniką
Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim i lokalnymi szkołami
zawodowymi i technicznymi. Inwestujemy również

w społeczność lokalną i rozwijamy działalność charytatywną – mówił laureat.
Konrad Pokutycki od 2008 roku jest prezesem zarządu firmy BSH w Polsce, mającej w Łodzi centra
usług wspólnych i R&D, centrum logistyczne oraz
trzy nowoczesne fabryki, w tym największy w Europie zakład produkcyjny AGD. Jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku o statuetkę Łodzianina Roku walczyła piątka kandydatów,
na których głosowali słuchacze, widzowie, czytelnicy
i internauci. Oprócz Konrada Pokutyckiego nominowani byli Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, Jarosław Kamiński, Ireneusz Kowalewski i Maciej Banach.
Organizatorem plebiscytu jest Radio Łódź. Magazyn LIFE IN. Łódzkie był partnerem i patronem wydarzenia. Galę Łodzianin Roku 2019 uświetnił występ
solistki Teatru Wielkiego w Łodzi Joanny Woś, śpiewaka operowego Jacka Laszczkowskiego oraz łódzkiego muzyka Pawła Samokhina.

Głosować można na stronach internetowe Telewizji Toya i Klubu
Wytwórnia oraz wysyłając esemesa pod numer 786 086 896.
Głosy przyjmowane są do piątku 28 lutego, do godziny 12 .

Wydarzenie roku

Człowiek roku łódzkiej kultury

2010

Koncert Placido Domingo przed Teatrem Wielkim

2011

Koncerty Depeche Mode w Atlas Arenie

2012

Oratorium Dance Project Teatru Chorea

Andrzej Wendland

2013

Spektakl „Hotel Savoy”, koprod. Teatru Nowego i Festiwalu Łódź Czterech Kultur

Mariusz Grzegorzek

2014

Wielkoformatowe projekcje na pl. Wolności na III Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła

ks. Waldemar Sondka, Witold Krawczyk

2015

Spektakl „Straszny Dwór” Teatru Wielkiego

Piotr Dzięcioł

2016

Spektakl „Ziemia Obiecana” Teatru Nowego

Ewa Pilawska

2017

Koncert Queen Symfonicznie w Atlas Arenie

Tomasz Bęben

2018

Musical „Les Miserables” w reż. Zbigniewa Maciasa w Teatrze Muzycznym

Józef Robakowski

2019

„Jerzy Antkowiak – Moda Polska” – wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa Ewa Puszczyńska
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Zawoalowana
obietnica
spełnienia

Michał Batory, światowej sławy

grafik i kontynuator najlepszych tradycji
polskiej szkoły plakatu, specjalnie dla
LIFE IN. Łódzkie opowiada o brukowanej
Łąkowej, zmieniającej się Łodzi,
plakacie do sztuki „Śmierć i dziewczyna”
inaugurującej działalność Sceny
Monopolis, sztuce plakatu i najnowszej
wystawie swoich prac, którą
od połowy marca oglądać będziemy
mogli aż w czterech miejscach.
13
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LIFE IN. Łódzkie: Tęskni Pan jeszcze czasami za Łodzią?
Ma Pan jeszcze jakieś rodzinne związki z nią?
Michał Batory: Łódź zawsze będzie mi bliska, tu się urodziłem, dorastałem, kończyłem szkoły – liceum plastyczne,
Akademię Sztuk Pięknych. Kiedyś znałem tu każdy kamień,
teraz miasto jest zupełnie inne i znam jedynie ślady po kamieniach. Urodziłem się na ulicy Łąkowej, pamiętam jeszcze
jak była brukowana i jeździły po niej tylko nyski i żuki.
Były jeszcze przecież fiaty 125p, syrenki i maluchy…
No tak, maluchem wyjechałem do Paryża. Niewiarygodne
ile tam mieściło się rzeczy.
Opuszczał Pan Polskę na zawsze? Dostał Pan paszport
tylko w jedną stronę?
Miałem problemy z Urzędem Bezpieczeństwa, ponieważ
mój brat był dysydentem politycznym i już wtedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych, a na mnie i matce się mścili.
W ogóle nie mogłem opuszczać kraju, nawet jak była wycieczka z Akademii Sztuk Pięknych do Ermitażu, mnie nie
pozwolono jechać.
To jak Pan dostał w końcu paszport?
Ożeniłem się z Francuzką. Po śmierci rodziców: tata – reżyser Jan Batory zmarł, gdy byłem na studiach, mama,
gdy dostałem dyplom. Zostałem w Łodzi sam, siostra
mieszkała we Francji, brat w Stanach. W Łodzi nie miałem żadnej przyszłości jako grafik. Chciałem tworzyć
plakaty, aby je robić, trzeba być w miejscu, gdzie są
na nie zamówienia. We Francji były.
Ale przecież nie od razu dostawał Pan na nie zlecenia?
Oczywiście, że nie. Nie miałem na to szansy, bo w ogóle nie
znałem języka. Zatrudniłem się w agencji, a wieczorami
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chodziłem na kurs języka francuskiego. W agencji pracowałem przez cztery lata, to była naprawdę niezła szkoła.
Pracę zaczynałem w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze komputery i programy typu Photoshop, QuarkXPress.
Przyjechałem w dobrym momencie, wszystko dopiero się
zaczynało i nie miałem tego stresu, że nie umiem posługiwać się komputerem, bo Francuzi też nie umieli.
To dlaczego zrezygnował Pan z pracy w agencji?
Ponieważ się do tego nie nadaję, jestem wolnym strzelcem, indywidualistą. Nie chciałem być na etacie, potrzebowałem nowych wyzwań. Plakatu, któremu oddałem swoje życie, nie można tworzyć w kilka osób, nie
wyobrażam sobie tego, że jeden dodaje typografię, inny
pomysł, kolejny rysuje, następny maluje, fotografuje. Plakat jest sztuką bardzo osobistą – jedyną, która opiera się
na indywidualności.
Dlaczego właśnie plakat?
Zdawałem na Akademię Sztuk Pięknych, bo bardzo lubiłem rysunek. Byłem najlepszy na swoim roku, nawet
na trzecim roku zrobiono mi wystawę. Początkowo chciałem zajmować się grafiką warsztatową, ale szybko przekonałem się, że to sztuka skierowana do bardzo hermetycznego grona, a ja chciałem tworzyć sztukę, która wyjdzie
na ulicę. Fascynował mnie dialog z ludźmi, których nie
znam, nie chciałem zamykać swojej twórczości w galerii,
interesował mnie kontakt z szerszą publicznością, masowym odbiorcą. Plakat to rodzaj wartości pedagogicznej,
czym lepszy, tym wzbudza większe przemyślenia.
Jaki zatem powinien być dobry plakat?
Plakat to otwarta oferta, od której ludzie nie oczekują propozycji wprost. Musi być zaszyfrowany, inaczej staje się
nudny i banalny. To ma być taka zawoalowana obietnica
spełnienia. Plakat musi brać pod uwagę zjawiska socjologiczne, psychologiczne, trendy, modę. Dzięki niemu człowiek ma pozyskać wiedzę o tym, że coś się dzieje, że coś
nowego warto zobaczyć, że coś fajnego się zdarzy.
Dlatego przez lata Pańskie plakaty zapowiadały
najważniejsze wydarzenia kulturalne w Paryżu?
Pracowałem dla największych francuskich teatrów:
Théâtre National de Chaillot i Théâtre National de la Colline. We Francji, każdy teatr traktuje plakat, jako integralny element kampanii reklamowej, wydatek promocyjny,
który się opłaca. Plakaty drukuje się w wielu kopiach, rozwiesza, eksponuje na ulicach, w metrze.

Dla polskich teatrów też Pan tworzy?
Bardzo cieszę się z każdej takiej propozycji. Współpracuję nie tylko z teatrami, przez sześć lat byłem komisarzem
wystaw Galerii Plenerowej w Warszawie: plakatów światowych pokazywanych na ogrodzeniu Łazienek Królewskich. Dla Łazienek stworzyłem identyfikację wizualną,
współpracowałem też z Operą Novą w Bydgoszczy.

Warto było?
Oczywiście, ludźmi i miejscem, które stworzyli jestem
oczarowany, byłem na dwóch premierach sztuki „Śmierć
i dziewczyna”, do której stworzyłem plakat i gdy tylko będę
w Łodzi na pewno odwiedzę ponownie Scenę Monopolis.
Cieszę się, że miasto tak zmienia swoje oblicze, m.in. dzięki
takim osobom jak Krzysztof Witkowski i Tomasz Kona.

Jak pozyskuje się takie kontrakty?
Z reguły wygrywając konkursy, ale też z polecenia, poprzez wystawy, które organizuję. Do tej pory biorę udział
w różnych konkursach. A współpraca z teatrami trwa zazwyczaj, do momentu wymiany dyrektora. Gdy pojawia
się nowy, zwykle zmienia grafika. Nie mam więc żadnej
gwarancji na to, ile lat będzie trwała tak współpraca. Ciągle ryzykuję, ale to ryzyko wpisane jest w moje działania
i życie. To niebezpieczeństwo tworzy pewnego rodzaju
emocje, po prostu wiem, że dany projekt muszę wykonać
najlepiej jak potrafię.

To zapewne długo się Pan nie wahał, kiedy nadeszła
propozycja przygotowania plakatu do spektaklu
otwierającego nową łódzką scenę – Scenę Monopolis?
Od razu się zgodziłem, jak z propozycją zadzwoniła
pani Barbara Otto, choć w ogólne nie wiedziałem, co to
za miejsce. Ale sama opowieść o nim, jak i sztuce, która
wystawiana była już na wielu teatralnych scenach, rozbudziła moją wyobraźnię. Efekty pracy można było podziwiać na ulicach Łodzi. Ten telefon nie był przypadkowy, w jakimś stopniu zainspirował go Jerzy Maciej Koba,
doskonały fotografik.

Czym różni się plakat zdobiący francuskie ulice i metro,
od plakatów prezentowanych w Polsce?
Francuzi lubią obrazy pozytywne, dowcipne, błyskotliwe i takich oczekują. Polacy akceptują przekaz agresywny, drapieżny, ponury. Dzieje się tak chyba dlatego,
że zostali przygotowani do tego przez historię. Na palcach mogę wyliczyć ponure plakaty swojego autorstwa,
które przeszły we Francji. Kiedyś zrobiłem plakat przedstawiający swastykę ułożoną z łyżki i widelca do sztuki
„Noc Herberta” wystawianej w Teatrze Polskim w Poznaniu i nikogo to nie raziło.
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Przez lata rodzinna Łódź, jakby zapomniała o Panu.
Czy udało się zrealizować marzenia o wystawie
na ulicy Piotrkowskiej?
Nie udało się jeszcze, ale miałem już piękną wystawę
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa, to było tuż po mojej największej wystawie w Luwrze.
Świetnie, że Pan o tym wspomniał, bo bardzo interesuje
mnie jak żyjący twórca trafił do Luwru.
Po prostu mnie zaproszono, bym w Les Arts Décoratifs
w Luwrze zaprezentował swoje prace. I do momentu tej
wystawy byłem jedynym, który swoje prace mógł zaprezentować tam za życia. I przyznam szczerze, że narobiłem
sobie tym wielu wrogów w Paryżu, bo wszyscy marzyli,
by pokazać tam swoje prace za życia. Po mojej wystawie,
która odniosła niebywały sukces, dziennie odwiedzało ją
około tysiąca osób przez cztery miesiące trwania, zaczęto
wystawiać prace innych żyjących twórców.

Michał Batory
Artysta-grafik, jeden z najbardziej cenionych plakacistów
na świecie. Urodził się w 1959 roku w Łodzi. Od 1987 r. mieszka
i pracuje w Paryżu. Miał wystawy indywidualne m.in. w Belgii, Kanadzie, Chinach, Hiszpanii, Boliwii, Meksyku, Argentynie,
w Polsce i we Francji. We Francji współpracował z teatrami
i wydawnictwami, w Polsce, m.in. z Filharmonią Wrocławską,
Operą Nova w Bydgoszczy, Wytwórnią w Łodzi, Teatrem Polskim w Poznaniu, Łazienkami Królewskimi, dla których stworzył
całą identyfikację wizualną, zrobił większość okładek wydawnictwa Drzewo Babel. Jest laureatem wielu nagród, m.in.
na Międzynarodowym Festiwalu Plakatu w Chaumont (Nagroda Publiczności 1996; I Nagroda 2004) czy na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku (2010), a jego prace były
wystawiane w licznych galeriach na całym świecie, w tym
w Les Arts Décoratifs w Luwrze.
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Wróćmy jednak do Łodzi. Mimo iż nie spełniło się Pana
marzenie o wystawie na ulicy Piotrkowskiej, nie obraził
się Pan na Łódź skoro teraz będzie można podziwiać
Pańską twórczość w czterech galeriach?
Nigdy nie obraziłem się na Łódź, chętnie tu przyjeżdżam,
mieszka tu moja córka i syn, a wystawy na Piotrkowskiej
pewnie się kiedyś jeszcze doczekam. Na razie zapraszam
już w połowie marca do Łodzi, gdzie przez miesiąc w czterech galeriach jednocześnie prezentowane będą moje prace. Wystawę organizuje Lucas Dymny, dyrektor Alliance Française. I właśnie w siedzibie Alliance Française
mieszczącej się w Manufakturze pokażemy moje ilustracje
do książek i okładki płyt, są one wyjątkowe, ze względu
na formę i sposób wykonania podpisów, na jednych robiłem je własnym kciukiem, na innych potłuczonym szkłem
i wodą. W Muzeum Fabryki pokażemy oryginalne plakaty
wykonane w metodzie sitodruku, w Galerii Re:Medium
na Piotrkowskiej także zobaczyć będzie można plakaty, ale
w zupełnie innym formacie. Natomiast w Galerii Ultramaryna Darka Fieta przy ulicy Wólczańskiej wystawię prace
w formie obrazów, czyli przed nałożeniem typografii. Tam
też pokażę wstępne szkice oraz rzeźby, które tworzę do
swoich plakatów.
No właśnie, uchyli Pan rąbka tajemnicy i powie, jak
powstają Pańskie plakaty?
Bardzo rzetelnie. Robię to co pani. Wykonuję pracę
dziennikarską. Czytam, spotykam się z ludźmi, zadaję
pytania, żeby wiedzieć, o co chodzi, jaki jest kontekst,
jaki jest cel. W teatrze współczesnym trzeba wiedzieć
jedną rzecz: gdy się robi Szekspira, to niekoniecznie
będzie to Szekspir. Przykładem może być Irina Brook,
córka Petera Brooke’a, która zrobiła „Juliette et Roméo”
– specjalnie zmieniając tytuł, tak by szekspirowski kontekst był tylko pretekstem do spektaklu breakdance. Potem robię szkice, następnie powstają rzeźby, instalacje,
które fotografuję, fotografię poddaję obróbce i nanoszą
typografię, praktycznie zawsze wykorzystuję własne
zdjęcia i pomysły, z reguły nie korzystam z banków
zdjęć, chyba że potrzebuję zdjęć historycznych. Wszystko staram się sam produkować.

Dlatego zapewne woli Pan określenie Michał Batory
rzemieślnik, a nie artysta?
Nie lubię określenia artysta, nie uważam, żebym nim był. Artystą się bywa, a rzemieślnikiem się jest. Słowo artysta pojawiło się na początku XIX wieku, wcześniej byli rzemieślnicy.

Czy wie Pan, ile plakatów zrobił już w swoim życiu?
Takich, które się ukazały – bo ja liczę tylko takie, które
żyły na ulicy, nie jestem plakacistą, który robi plakaty,
żeby dekorować nimi swoje ściany – to plakatów było około czterystu.

Czy przepis na dobry plakat jest wciąż taki sam?
Tak, to się nie zmieniło. Techniki się zmieniają, ale sens
plakatu: przekaz, synteza, metafora, pozostał. Podobnie
jak realizacja: ręczna, fotograficzna czy jakakolwiek. Media się zmieniają, ale nie sens plakatu.

Nie tylko plakaty Pan tworzy, współpracuje także
z różnymi wydawnictwami?
W Polsce od 25 lat współpracuję z wydawnictwem Drzewo Babel, projektowałem m.in. wszystkie okładki do
książek Paula Coelho, które wychodziły w Polsce. Potem
autor uznał, że jego książki na całym świecie będą mieć
jednolitą oprawę.

Ale na ulicach coraz więcej plakatów wypełnionych
jedynie treścią bez obrazu, a jeśli już obraz to z reguły
zdjęcie artystów występujących w danej sztuce.
I nad tym bardzo ubolewam, ale się nie poddaję. Nad takimi
plakatami nie trzeba myśleć, wystarczy wlać obraz i treść
albo samą treść. Dwie, trzy godziny i jest gotowy. Na tworzenie swoich plakatów potrzebuję zdecydowanie więcej
czasu. Do tygodnia, co i tak jest ekspresowym tempem.
Mimo tej zmieniającej się rzeczywistości, udaje się Panu
zdobywać nowe zlecenia.
Tak, bo szybko pracuję i mam podejście analityczne. To są
lata pracy, przede wszystkim nad nauką analizy i tworzenia
obrazów, które są jej wynikiem. Analiza polega na czytaniu,
oglądaniu, rozmowach, zbieraniu informacji, dopiero potem projektuję. Trudno jest nawet powiedzieć, dlaczego słowo napisane lub wypowiedziane przekształca się w obraz.
Nie wiem, na czym to polega, ale niektórzy potrafią to robić,
a inni nie. Od tego zależy, czy jest się plakacistą.

Czy myślał Pan kiedyś o tym, by swoją wiedzę
i doświadczenie przekazać młodszym artystom?
Oczywiście, że dzielę się swoją wiedzą, robię to w formie warsztatów, które od lat prowadzę w wielu krajach.
Na etat docenta gdzieś na uczelni nie mam ani czasu, ani
większej ochoty. Niebawem ruszam z Batory Factory, autorskimi warsztatami master class we własnym studio.
Wróci Pan kiedyś do Łodzi?
Nie sadzę. Moje spotkanie z Francją było i jest przepiękne. To
jest jednak kraj dość otwarty i tolerancyjny, gdzie docenia
się wartość człowieka i artysty. Nie żałuję ani przez chwilę,
że wyjechałem z Polski w latach osiemdziesiątych. Gdybym
został, zrobiłbym może jedną setną tego, co zrobiłem. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Kamil Głowacki/Biznes w kadrze
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Odkrywanie Batorego!
„W Paryżu prace Michała Batorego
są wszędzie – w metrze, na słupach
ogłoszeniowych! Można powiedzieć,
że stanowią scenografię Paryża.”
W rozmowie z LIFE IN. Łódzkie Lucas
Dymny, dyrektor Alliance Française
w Łodzi, opowiada o przygotowywanej
wystawie Michała Batorego,
jednego z najbardziej cenionych
plakacistów na świecie. Łodzianina!

Wystawa będzie w czterech różnych miejscach. Jakie
prace Michała Batorego będzie można zobaczyć?
Biorąc pod uwagę rozmiar twórczości Michała Batorego
naturalne było zaproszenie do współpracy i udziału w tym
projekcie innych łódzkich galerii. Poza tym jego twórczość
jest bardzo różnorodna, dlatego zdecydowaliśmy się podzielić wystawę na kilka bloków i pokazać ją w kilku miejscach.
W Alliance Française mamy dużą bibliotekę, w której będzie
można zobaczyć projekty okładek książek i płyt. W Muzeum
Fabryki jest bardzo wysoka sala, więc tam pokażemy największe plakaty. Re:Medium jest galerią tradycyjną i tam
trafi kilkadziesiąt standardowych plakatów, a do kameralnej Ultramaryny powędrują szkice, rzeźby i obiekty, które
służyły artyście do przygotowania plakatu.

LIFE IN. Łódzkie: Skąd pomysł na wystawę akurat
Michała Batorego?
Lucas Dymny: W ubiegłym roku łódzki oddział Alliance Française obchodził potrójne urodziny – 10 lat w Manufakturze, 40 lat w Łodzi i 100 lat, a może nawet trochę
więcej, od pierwszych śladów Alliance Française w naszym mieście! Zaczęliśmy się zastanawiać jak uczcić ten
fakt i wtedy Jerzy Maciej Koba, łódzki fotografik, którego zdjęcia pokazywaliśmy w naszej galerii powiedział,
że może warto pomyśleć o organizacji wystawy plakatów
Michała Batorego. W Paryżu praktycznie na każdym kroku widać jego prace, są wszędzie – w metrze, na słupach
ogłoszeniowych! Można powiedzieć, że stanowią scenografię Paryża. Na dodatek jego prace były prezentowane
w wielu galeriach na całym świecie, między innymi w Les
Arts Décoratifs w Luwrze. Jako ciekawostkę dodam, że był
pierwszym żyjącym artystą, któremu za życia zorganizowano wystawę w Luwrze. Uznałem, że to świetny pomysł,
tym bardziej że jest Polakiem, od trzydziestu lat również
Francuzem, a na dodatek z Łodzi – tu się urodził, skończył
liceum plastyczne i studia na Akademii Sztuk Pięknych.
Nie musieliśmy się długo przekonywać.
Alliance Française to dobre miejsce na takie wydarzenie?
Od początku mojej działalności w łódzkim Alliance Française chcę, żeby oprócz nauki języka francuskiego, było to
takie polsko-francuskie miejsce, w którym można się spotykać z kulturą obu krajów i gdzie można pokazać i promować twórców z Polski i Francji. W Łodzi był kiedyś dom
Michała Batorego, dziś takim domem dla jego twórczości
może być Alliance Française. Oczywiście nie mamy tutaj
warunków, żeby pokazać całą jego twórczość, dlatego zaprosiliśmy do współpracy Muzeum Fabryki i dwie łódzkie
galerie: Re:Medium i Ultramaryna. W ten sposób cała Łódź
będzie świętować to wydarzenie, bo żeby zobaczyć całość
wystawy, trzeba będzie przejść od Manufaktury do pomnika Jednorożca. Dla osób, które przyjadą na wystawę spoza
Łodzi, będzie to też fajny sposób na odkrywanie miasta.
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A jak artysta przyjął pomysł organizacji wystawy?
Od razu bardzo mu się spodobał. Szczególnie że pomysł
wyszedł z jego rodzinnego miasta. Choć od lat nie mieszka
w Łodzi to ma do niej ogromny sentyment. Z miastem wiążą
go sprawy rodzinne i ma tu przyjaciół. W październiku ubiegłego roku miał zaplanowaną wystawę w Warszawie, więc
wszystko doskonale się składało. Dlatego z ogromną przyjemnością w imieniu Alliance Française zapraszam, na wystawę, którą z artystą nazwaliśmy „Retroperspektywa”.

A ile prac artysty będzie można zobaczyć?
Jeszcze dziś trudno nam to oszacować, ale zakładam, że będzie ich od 150 do 200. Wszystkie pochodzą z ostatnich 30 lat.
Wystawa będzie zorganizowana tylko dla Łodzi, czy trafi
również do innych miast w Polsce?
Chcielibyśmy, aby wystawa była pokazana we wszystkich
miejscowościach w Polsce, w których działają Alliance
Française. Obecnie analizujemy czy to jest możliwe. W lipcu na pewno trafi do Gdyni. Co będzie dalej? Zobaczymy.
Zdecyduje o tym Michał Batory.
Jakie atrakcje będą towarzyszyły otwarciu wystawy?
Za każdym razem podczas wernisaży wystaw organizowanych przez Alliance Française jest doskonała muzyka na żywo. Tym razem też planujemy występy łódzkich artystów. Poza tym mamy w planie warsztaty dla
dzieci o tym, jak się robi plakaty. Chcemy także zaprosić
uczniów Liceum Plastycznego w Łodzi i studentów Akademii Sztuk Pięknych na spotkanie z Michałem Batorym.
On jest doskonałym przykładem nie tylko wielkiego artysty, ale również człowieka, któremu dzięki talentowi,
ogromnej pracy i wielkiej determinacji, udało się osiągnąć sukces za granicą. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler

Alliance Française
Organizacja założona w 1883 roku międyz innymi przez Louisa Pasteura, Ferdinanda de Lessepsa, Jules’a Verne’a, która zajmuje się
promocją kultury francuskiej i języka francuskiego. Prowadzi również kursy tego języka. Na całym świecie Alliance Française prowadzi 1071 ośrodków w 133 krajach. W Polsce ma osiem ośrodków.

Łódź, Drewnowska 58A
tel. 48 42 633 22 38,
48 42 661 90 80
kontakt@aflodz.pl
www.aflodz.pl

Retroperspektywa Michała
Batorego na cztery galerie
Michał Batory, wybitny polski grafik-plakacista pochodzący z Łodzi przywiezie do swojego rodzinnego miasta
ponad 150 prac. Wielkie formy plakatowe, plakaty z zapowiedziami sztuk teatralnych, ilustracje okładek książek
i płyt, rzeźby i przedmioty wykorzystane podczas przygotowania prac – to wszystko będzie można oglądać w Łodzi
od 13 marca do 16 kwietnia 2020 roku w ramach wystawy
„Retroperspektywa”.
Prace artysty będą dostępne w czterech łódzkich galeriach: Galeria Alliance Française, Muzeum Fabryki, Galeria Re:Medium, Galeria Ultramaryna. Dzięki prezentacji
prac w kilku miejscach zwiedzający wystawę będą mieli
okazję poznać centrum Łodzi i jego emblematyczne miejsca, od Manufaktury zaczynając, piękną ulicą Piotrkowską kontynuując i kończąc przy pomniku Jednorożca.
Każda galeria pokaże inną część twórczości artysty:
w Alliance Francaise (ul. Drewnowska 58a) będzie można zobaczyć ilustracje do książek i projekty okładek płyt,
w Muzeum Fabryki (ul. Drewnowska 58) – wielkopowierzchniowe plakaty, w Re:Medium (ul. Piotrkowska 113)
– małe formy plakatów, a w Ultramarynie (ul. Wólczańska
118) rzeźby i przedmioty wykorzystane jako ilustracje
w pracach artysty. Każda z wystaw będzie inna, a wszystkie będą się uzupełniać, aby w pełni ukazać bogactwo
i różnorodność twórczości Michała Batorego.
Alliance Française, główny organizator wydarzenia
planuje udostępnić wystawę w innych polskich miastach.
Po Łodzi trafi ona do Gdyni, gdzie zostanie pokazana widzom w Gdyńskim Centrum Filmowym. Wystawa mogła
zostać zorganizowana dzięki dotacji finansowej Ambasady Francji w Polsce. Honorowy patronat nad wystawą
objęła Prezydent Miasta.
www.michalbatory.aflodz.pl
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Nie przeczekałam życia
Teatr nie powstaje sam z siebie
– on wychodzi z rzeczywistości,
z życia. Podobnie jest z każdą
twórczością, która odzwierciedla
naszą filozofię codziennych
działań. Chodzi o pasję życia
– jeśli mamy na nie apetyt,
jesteśmy ciekawi każdego dnia
– mówi Ewa Pilawska, dyrektor
Teatru Powszechnego i dyrektor
artystyczna Międzynarodowego
Festiwalu Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych.

LIFE IN. Łódzkie: Pierwsze dni festiwalowe za nami.
Pełne były emocji, tym razem nie tylko związanych
z rewelacyjną sztuką „Wstyd”, która zainaugurowała
Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych, ale wyjątkową nagrodą, którą Pani
otrzymała. Czym jest dla Pani Srebrna Gloria Artis?
Ewa Pilawska: To niezwykle ważne być docenionym,
otrzymać potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku.
Takie momenty są uskrzydlające. Kiedy przed wręczeniem przedstawicielka biura Wojewody odczytała, że takie samo odznaczenie otrzymali między innymi Wajda,
Seweryn czy Dymna, poczułam wzruszenie, ale jednocześnie pewne skrępowanie i zawstydzenie. Brązową Glorię
otrzymałam kilka lat temu i bardzo ją lubię, ta jest Srebrna z piękną błękitną wstążką w kolorze nieba. Jest w niej
coś metafizycznego, boskiego. Ale to tylko symbol – dla
mnie najważniejsze jest, że mogę spojrzeć wstecz i uczciwie powiedzieć, że nie „przeczekałam życia”.
Skąd wziął się pomysł, by tegoroczną edycję festiwalu
dedykować teatrowi?
Z potrzeby szerszej rozmowy o teatrze.
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Teatr wydawałoby się słowo oczywiste, ale czy takie
na pewno jest. Co dla Pani znaczy?
Teatr jest dla mnie pewną wyspą – wyspą marzycieli. Wypełnia moją codzienność, ale się nie rutynizuje. Uważam,
że teatr w ogóle powinien być nienasycony, żeby niezmiennie
poszukiwać. To sztuka rozmowy z drugim człowiekiem i odwagi odkrywcy, ale jednocześnie odpowiedzialności.
Co znaczy „odwaga” we współczesnym Teatrze?
W festiwalowym „wstępniaku” postawiłam pytania,
bo uważam, że taka jest rola teatru. Nie chciałabym na nie
odpowiadać, bo znacznie ciekawsza jest moim zdaniem
rozmowa, w której słyszymy dwie strony. I nie jest tak,
że tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Każdy z widzów
wychodzi ze swoimi indywidualnymi odczuciami. Zresztą
– żyjemy w świecie, kiedy dzięki Internetowi praktycznie
każdy z nas może dzielić się z innymi swoimi subiektywnymi wrażeniami i przemyśleniami, również na temat teatru
i obejrzanych spektakli. Każdy z nas może pisać i może być
autorem własnej recenzji. I to jest fantastyczne, że mamy
różne gusty, smaki, wrażliwość, to zderzanie opinii również tworzy teatr – byle byśmy się nawzajem nie ranili.

Ubiegłoroczny festiwal dedykowany był publiczności? Jak
się ona zmieniła przez te wszystkie lata?
Publiczność się zmienia, ale niezmiennie stawia przed teatrem wysokie wymagania. Oczekuje uczciwej rozmowy,
mistycyzmu i tajemnicy, właściwych tylko teatrowi. Z pewnością jest tak, że w festiwalu biorą udział osoby, które mają
potrzebę obcowania z szerszym spectrum teatru.
Skąd czerpie Pani pomysły na festiwale. Tegoroczny jest
już 26. i ani się przez te lata nie zestarzał, ani nie przestał
być atrakcyjny. Zdradzi Pani przepis na sukces?
Teatr nie powstaje sam z siebie – on wychodzi z rzeczywistości, z życia. Podobnie jest z każdą twórczością, która odzwierciedla naszą filozofię codziennych działań. Chodzi
o pasję życia – jeśli mamy na nie apetyt, jesteśmy ciekawi
każdego dnia. Nie chcemy żyć biernie i zachowawczo – kręcą
nas wszystkie zdarzenia, które każą nam wyjść poza naszą
strefę komfortu. Mam naturę, która nie lubi stagnacji. Gdy
wyczytuję, że gdzieś, np. w Krakowie, Warszawie czy Londynie, będzie wystawa ważnego dla mnie artysty (na przykład
Hoppera, Rothko czy Modiglianiego), kupuję bilety lotnicze,
które są obecnie bardzo tanie, i jadę ją obejrzeć. Takie podejście jest niezbędne, aby mieć odwagę tworzyć na przykład
festiwal teatralny. Ludzie są różni, dlatego świat jest piękny.
Niektórzy boją się konfrontacji z własnymi ograniczeniami
– ale bez wyzwań stalibyśmy w miejscu. Ten optymizm jest
niezbędny – na swojej drodze przecież często spotykamy
małych ludzi, którzy chcą nam odebrać radość życia. Ale problem, który mają, nie leży w nas, ale właśnie w nich. Mam
wielkie szczęście w życiu, że robię to, co mnie interesuje.
Zawsze mnie „nosiło” – moi bliscy śmieją się nawet, że jest
we mnie nie jedno, a wiele żyć. Może dlatego nie jestem zmęczona ani znudzona tworzeniem programu festiwalu – do
każdego spektaklu podchodzę z niezmienną ciekawością.
Pyta Pani o przepis – nie wiem, ja go nie znam. To wszystko
dzieje się naturalnie. Gdy zamykam repertuar jednej edycji,
zaczynam myśleć, co dalej. To takie poczucie oczekiwania od
siebie więcej, które prowokuje do pójścia jeszcze o krok dalej.
Na koniec zapytam o kondycję nie festiwalu, ale Teatru
Powszechnego, nie tak dawno robiliście Państwo
coroczne podsumowanie. Co z niego wynika?
Publiczność chyba najlepiej odpowiada na Pani pytanie
– mam na myśli ilość widzów, nagrody, wyróżnienia, liczbę zagranych spektakli i wpływy z biletów. To potwierdza,
że właściwie wszystko nam się udało. Nie wyszło z remontem
Dużej Sceny i czekamy na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do którego złożyliśmy skargę, bo nie zgadzamy
się z oceną naszego projektu modernizacji. Nie chciałabym,
żeby ten temat zdominował naszą rozmowę, ale jednocześnie
nie mogę tego przemilczeć, bo obecnie przyprawia się nam
„gębę”, próbując wmówić, że sobie nie poradziliśmy. Przypomnę – mieliśmy podpisaną umowę i ogłosiliśmy dwa przetargi, w których nie wyłoniliśmy wykonawcy. Ale przecież
nie było naszą winą, że wszystkie oferty przerastały kwotę
dofinansowania, którą dysponowaliśmy. Okoliczności były
niezależne od nas – nikt nie był w stanie przewidzieć takiego
wywindowania cen za usługi budowlane. Ten problem dotknął mnóstwa inwestycji w Łodzi. Chcieliśmy dopasować się
do realiów i zmienić zakres projektu, szukać wykonawców,

ale nam odmówiono. Z naszej wiedzy wynika, że w takich
sytuacjach w Polsce umowy były aneksowane – nam kazano
złożyć nowy wniosek. Miała to być formalność. Upierałam się
przy aneksowaniu, bo nie wyobrażałam sobie, żeby napisać
nowy wniosek o tym samym, ale innymi słowami.
Udało się aneksować umowę?
Odmówiono nam. Byliśmy zmuszeni, aby złożyć wniosek
ponownie. Przygotowywał go zespół fachowców z dziedziny
prawa unijnego, obsługi projektów i finansów, inżynierów,
ekspertów z miasta. Kierowała nim kierownik projektu mająca w Łodzi opinię jednej z największych specjalistek w funduszach europejskich. Na jej wniosek przygotowanie „Studium
Wykonalności” zleciliśmy zewnętrznej firmie, która została
wyłoniona w wyniku postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cały czas słyszeliśmy, że to formalność – przecież „bliźniaczy” wniosek został już raz oceniony pozytywnie.
Finał sprawy zaskoczył wszystkich. Na ostatnim etapie oceny
wniosku okazało się, że dwójka anonimowych ekspertów
oceniła nasz projekt negatywnie. Zabrakło nam 4,33 punkta.
W takiej sytuacji eksperci mają prawo poprosić o złożenie dodatkowych wyjaśnień. Nie zrobili tego, bo – jak usłyszeliśmy
– „nie mieli wątpliwości”. Uznano między innymi, że projekt
zakłada zbyt niski wzrost liczby widzów… Czy to znaczy,
że mieliśmy podać fikcyjne liczby, żeby później płacić kary?
Odwiedza nas w skali roku ponad 130 000 osób i niemożliwe
jest, żeby ta liczba wzrosła na przykład dwukrotnie. Jak mówiłam, aktualnie trwa sprawa przed sądem. Cały problem
jednak w tym, że mimo naszego protestu złożonego do Urzędu
Marszałkowskiego, na ostatnim posiedzeniu poprzedniego
Zarządu Województwa rzutem na taśmę zostaliśmy wykreśleni ze wszystkich planów, między innymi z listy projektów
priorytetowych województwa łódzkiego. Zresztą zapraszam
do zapoznania się ze szczegółowym kalendarium modernizacji, które znajduje się na stronie internetowej Teatru. Dzisiaj
szereg osób (włącznie z dawnymi urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego) dziwi się, dlaczego rozwiązaliśmy pierwszą
umowę. Nie mieliśmy wyboru wobec odmowy aneksowania.
Od wielu osób słyszymy, że podobno komuś bardzo zależało
na zatrzymaniu modernizacji Teatru Powszechnego. Pewnie
niedługo dowiemy się więcej szczegółów. Proszę wybaczyć,
że zamiast rozmawiać o sztuce, opowiadam o modernizacji,
ale uważam, że aby sztuka mogła się rozwijać, powinna mieć
przyjazne, harmonijne warunki.
Jaka jest kondycja teatrów w Polsce? Czy dla młodego
widza teatr nadal jest atrakcyjny, czy woli on spędzać
czas oglądając seriale Netflixa?
Publiczność na widowniach teatralnych w Polsce jest bardzo
zróżnicowana i bardzo podobna do tych w Europie. Przychodzą ludzie i dojrzali, i młodzi. Teatr zawsze zwycięża, kiedy
jest dobry – niezależnie od wieku widzów. Moim zdaniem
nie ma nic złego w oglądaniu seriali na Netflixie. Sama mam
swoje ulubione, np. „Grace and Frankie”. Zresztą – przecież
nie wszyscy muszą chodzić do teatru, nie wszyscy muszą to
lubić. Fantastycznie, że ludzie odnajdują się i realizują w różnych dziedzinach. Pięknie, jeśli żyjemy z pasją. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Maciej Zakrzewski
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M-2

Teatr

Hamlet

Róża jerychońska

Magnolia

Krystian Lupa, Agnieszka Glińska,
Wojciech Malajkat, Ewelina Marciniak,
Waldemar Zawodziński, Kornél
Mundruczó – to tylko niektóre
z nazwisk twórców, za sprawą
których w lutym i marcu Łódź staje
się „teatralną stolicą Polski”. 26. edycja
Międzynarodowego Festiwalu
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
– jednego z najstarszych festiwali
teatru zawodowego w kraju, jak
co roku, otworzyła kalendarz
teatralnych festiwali w Polsce.

Historia przemocy

Cząstki kobiety

Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
22

Tematem tej edycji jest „Teatr”. – To tak oczywiste,
że przestaliśmy się nad tym zastanawiać – podkreśla
dyrektor artystyczna Festiwalu Ewa Pilawska, zapraszając do rozmowy. – Teatr zawsze był fikcją. Ale czy
fikcja nie bywa oszustwem? Czy Teatr nie stał się swoim największym wrogiem? – pyta twórczyni Festiwalu.
Podczas festiwalu zobaczymy jedenaście tytułów,
w tym najnowsze premiery, a Łódź będzie przestrzenią żywego dialogu o teatrze i konfrontacji różnych
estetyk. Obejrzymy też wystawę przygotowaną przez
Ewę Bloom-Kwiatkowską z łódzkiej Akademii Sztuk
Pięknych, a w przestrzeni miasta – instalację artystyczną, która co roku interpretuje temat Festiwalu.
Weźmiemy udział w gorących dyskusjach i spotkaniach z twórcami. Muzycznie – zapraszamy na koncert alternatywnej grupy TRYP, tworzącej muzykę
z pogranicza rocka, punka, industrialu i electro.
Teatr Powszechny w Łodzi 7 marca na Małej Scenie
pokaże premierę „Jednorożca” w reżyserii Adama Orzechowskiego. Autor sztuki Paco Bezerra to jeden z najbardziej uznanych współczesnych autorów hiszpańskiej
sceny teatralnej. „Jednorożec” to historia chłopca, który
pada ofiarą przemocy. Jak poradzi sobie z tym on i jego
najbliżsi? Jak pomóc dziecku, które nie prosi o pomoc?
XXVI Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest współfinansowany przez
Urząd Miasta Łodzi.
Szczegółowe informacje: powszechny.pl/pl/festiwal

Co to znaczy „Teatr”? To tak oczywiste,
że przestaliśmy się nad tym zastanawiać.
Z jednej strony – metafizyczna i zagadkowa
przestrzeń, z drugiej – instytucja. Dwa światy. Mogłoby
się wydawać – wymiary nie do pogodzenia.
Teatrem może być wszystko, zatem „Teatr” traci
poczucie odpowiedzialności za to, czym jest
i czym może być. Czy jest wciąż osobną wyspą?
Ucieczką? Czy już tylko lustrem, które powtarza
znane nam z rzeczywistości obrazy? Teatr zawsze
był fikcją. Ale czy fikcja nie bywa oszustwem? Czy
Teatr nie stał się swoim największym wrogiem?
Czy ludziom Teatru wciąż zależy na tym, żeby teatr
był czystą przestrzenią rozmowy? Czy Teatr powinien
wyrazistym gestem opowiadać się po czyjejś
stronie? Zajmować stanowisko? Podsycać emocje?
Dawać odpowiedzi, zamiast stawiać pytania?
Czy wierzymy w Teatr otwarty i różnorodny? Czy
z poziomu sceny dostrzegamy jeszcze widzów?
Nie do końca wiemy, czym jest Teatr, ale
obserwujemy, jak łatwo adaptuje rozwiązania
i mechanizmy, które krytykuje. Czy jest zatem
w kryzysie? Czy ludzie Teatru metafizycznego
poradzą sobie bez teatru instytucjonalnego?
Co znaczy „odwaga” we współczesnym Teatrze? Czy
wytycza ją codzienność czy spektakularne zdarzenia?
Pytań o Teatr jest wiele. Zapraszam do rozmowy.
Ewa Pilawska
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8 lutego - 21 marca

PROGRAM XXVI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUK PRZYJEMNYCH I NIEPRZYJEMNYCH
z 8 lutego 2020 o 18.45, Teatr Powszechny w Łodzi, foyer
Wystawa: Dark fantasy – wernisaż
z 8 lutego 2020 o 19.15, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Marek Modzelewski Wstyd
reż. Wojciech Malajkat (Teatr Współczesny w Warszawie)
z 9 lutego 2020 o 19.15, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Marek Modzelewski Wstyd
reż. Wojciech Malajkat (Teatr Współczesny w Warszawie)
z 15 lutego 2020 o 19.15, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Édouard Louis Historia przemocy
reż. Ewelina Marciniak (Teatr im. Fredry w Gnieźnie)
z 16 lutego 2020 o 15.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Panel dyskusyjny: prowadznie: Katarzyna Janowska
z 16 lutego 2020 o 19.15, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Édouard Louis Historia przemocy
reż. Ewelina Marciniak (Teatr im. Fredry w Gnieźnie)
z 19 lutego 2020 o 19.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena
Pokaz mistrzowski: Capri – wyspa uciekinierów
reż. Krystian Lupa (Teatr Powszechny w Warszawie)
z 20 lutego 2020 o 19.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena
Pokaz mistrzowski: Capri – wyspa uciekinierów
reż. Krystian Lupa (Teatr Powszechny w Warszawie)
z 21 lutego 2020 o 19.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
TRYP – koncert
z 23 lutego 2020 o 19.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena
Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwicach
reż. Michał Siegoczyński (Teatr Miejski w Gliwicach)
z 28 lutego 2020 o 19.15, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Natalia Fiedorczuk M-2
reż. Daria Kopiec (Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku)

z 29 lutego 2020 o 19.15, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Natalia Fiedorczuk M-2
reż. Daria Kopiec (Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku)
z 6 marca 2020 o 19.15, Scena Kameralna Teatru Jaracza w Łodzi
Diana Meheik Róża jerychońska
reż. Waldemar Zawodziński (Teatr Jaracza w Łodzi)
z 7 marca 2020 o 19.15, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Paco Bezerra Jednorożec – Prapremiera
reż. Adam Orzechowski (Teatr Powszechny w Łodzi)
z 7 marca 2020 o 19.15, Scena Kameralna Teatru Jaracza w Łodzi
Diana Meheik Róża jerychońska
reż. Waldemar Zawodziński (Teatr Jaracza w Łodzi)
z 8 marca 2020 o 19.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena
Paul Thomas Anderson Magnolia
reż. Krzysztof Skonieczny (Wrocławski Teatr Współczesny)
z 8 marca 2020 o 16.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena
Paco Bezerra Jednorożec
reż. Adam Orzechowski (Teatr Powszechny w Łodzi)
z 14 marca 2020 o 19.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena
Jarosław Iwaszkiewicz Panny z Wilka
reż. Agnieszka Glińska (Narodowy Stary Teatr w Krakowie)
z 15 marca 2020 o 19.00, Teatr Powszechny w Łodzi, Duża Scena
Jarosław Iwaszkiewicz Panny z Wilka
reż. Agnieszka Glińska (Narodowy Stary Teatr w Krakowie)
z 15 marca 2020 o 19.00, Hala Expo, al. Politechniki 4
William Szekspir/Stanisław Wyspiański Hamlet
reż. Bartosz Szydłowski (Narodowy Stary Teatr w Krakowie)
z 21 marca 2020 o 16.00, Studio ATM
w Warszawie (Warszawa, Wał Miedzeszyński 384)
Kata Wéber Cząstki kobiety reż. Kornél Mundruczó (TR Warszawa)

XXVI MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL SZTUK PRZYJEMNYCH
I NIEPRZYJEMNYCH
Teatr
DYREKTOR ARTYSTYCZNY: EWA PILAWSKA
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Capri – wyspa uciekinierów
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Festiwal
współfinansowany
przez Urząd
Miasta Łodzi.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu samorządu województwa łódzkiego”
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu
łódzkiego „Budowa Małej Sceny Teatru
Powszechnego w Łodzi”

Właśnie mijają trzy lata, od kiedy
Międzynarodowa Szkoła Sztuki
Kulinarnej rozpoczęła swoją działalność
w Łodzi. W organizowanych
w niej szkoleniach chętnie uczestniczą
profesjonaliści jak i amatorzy. O tym,
skąd wziął się pomysł na taką szkołę
w Łodzi, rozmawiamy z Małgorzatą
Michalską, właścicielką szkoły.

Szkoła mistrzów

LIFE IN. Łódzkie: Ashanti kończy właśnie trzy lata.
Czy przez ten czas wszystko udało się tak, jak sobie
Panie zaplanowaliście?
Małgorzata Michalska: Jest dużo lepiej niż planowaliśmy.
Otwierając Ashanti wiedzieliśmy, że decydujemy się na szalony pomysł. To było pierwsze takie miejsce w Polsce i trudno było przewidzieć jak wszystko się ułoży. Założyliśmy
zdecydowanie, że chcemy promować najwyższe standardy
w działalności szkoły jak również zapraszać najlepszych trenerów z Polski i całego świata – co nam się udaje. Przygotowując biznesplan planowaliśmy, że szkoła przyciągnie w połowie kucharzy i cukierników profesjonalistów, a w drugiej
połowie amatorów. Dziś aż 90 procent naszych uczniów, to
profesjonaliści co nas bardzo cieszy, ponieważ dzięki temu
możemy przyczynić się do budowania najwyższych światowych standardów w polskich restauracjach, cukierniach
i ogólnie w branży gastronomicznej.
Pamięta Pani pierwsze szkolenie?
Jak najbardziej, odbyło się trzy lata temu, 8 marca, prowadził je Maciej Rosiński. Było bardzo dużo stresu, cały czas
się zastanawiałam czy wszystko przygotowaliśmy i czy
o wszystko zadbaliśmy.
A skąd się wziął pomysł na szkołę sztuki kulinarnej?
To był proces. Kilkanaście lat przepracowałam w firmie
związanej z produkcją czekolady. Któregoś dnia stwierdziłam, że może warto zmienić coś w swoim życiu i zacząć na własny rachunek. Wspólnie z bliską koleżanką
zaczęłyśmy się zastanawiać nad tym, jak wykorzystać
zdobyte doświadczenie. Jestem biologiem molekularnym
i czekolada zawsze była dla mnie doskonałym produktem
od strony technologicznej, przy okazji smacznym. Uznałyśmy zatem, że nasz biznes musi być ściśle związany z czekoladą. Najpierw myślałyśmy o szkole dla technologów,
ale doszłyśmy do wniosku, że to za mała grupa docelowa
i warto też pomyśleć o profesjonalnych cukiernikach. Dodałyśmy do tego szkolenia dla amatorów lubiących czekoladę i uznałyśmy, że to jest właśnie to, o co nam chodzi.
Tworząc biznesplan stwierdziliśmy jednak, że sama czekolada i cukiernictwo to za mało, dlaczego miałoby nie
być zajęć dla baristów, barmanów i kucharzy? Przeanalizowałyśmy jak działają zagraniczne szkoły sztuki kulinarnej i stwierdziłyśmy, że chcemy mieć tutaj wszystko.
I mamy! Robimy nawet szkolenia z fotografii kulinarnej

spotkania

Czy słowo Ashanti coś oznacza?
Ashanti to region w Ghanie, w którym jest
najwięcej plantacji kakaowca. Jeździłam tam często zawodowo, poznałam
króla Ashanti i stwierdziliśmy, że od
strony marketingowej to będzie idealna nazwa. Na logo firmy wybrałyśmy tron, który ma każdy oficjel
w Ghanie i znak Mate Masie, który
oznacza edukację, rozwój i umiejętność
słuchania innych.
Które ze szkoleń cieszą się
największym powodzeniem?
Jest ich kilka, przykładem są szkolenia z przygotowywania sushi i kuchni japońskiej. Obserwujemy rosnące
zainteresowanie szkoleniami podbudowanymi wiedzą teoretyczną: technologia, procesy, metody, historia dań…
Gdzie wyszukujecie
swoich trenerów?
Można powiedzieć, że świat dzisiaj
stał się globalną wioską. Wystarczy
wejść do internetu, na media społecznościowe – tam są wszyscy. Poza
tym pozostały mi kontakty z wcześniejszej pracy. Bywam też na wielu targach,
gdzie poznaję cukierników, kucharzy
i innych specjalistów od sztuki kulinarnej. Zależy nam na trenerach,
którzy mają bardzo dobrą wiedzę
technologiczną i potrafią ją przekazać innym. Nie każdy dobry kucharz
jest dobrym trenerem, dlatego najpierw muszę poznać osobę, która będzie
później prowadzić u nas szkolenia.
Ile osób przeszkoliliście w Ashanti w ciągu trzech lat?
Myślę, że około czterech tysięcy, z których zdecydowana
większość to zawodowcy, którzy chcą podnieść umiejętności.

szkoła mistrzów
Organizujemy różnego rodzaju szkolenia dedykowane hotelom i restauracjom, warsztaty kulinarne, cukiernicze, szkolenia
dla kelnerów, a także integracyjne spotkania firmowe. Możemy połączyć je z „szytymi na miarę” szkoleniami biznesowymi
mającymi na celu doskonalenie umiejętności twardych bądź
miękkich takich jak: negocjacje, komunikacja czy motywacja.
Jesteśmy w stanie przygotować warsztaty na wybrany temat,
zaprosić do ich prowadzenia znakomitych kucharzy i cukierników, zapewnić dodatkowe atrakcje w postaci konkursu,
spotkania z sommelierem czy baristą – stosownie do potrzeb
i oczekiwań klienta.
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A pamięta Pani początki szkoły?
Pamiętam dokładnie. Sprzedawaliśmy pierwsze szkolenie,
gdy w lokalu nie było jeszcze podłogi. Pierwsze szkolenie
wyznaczyliśmy 8 marca, a klucze dostaliśmy 29 lutego.
Wszystko działo się trochę na wariackich
papierach. Pod tym adresem była kiedyś fabryka skarpetek, potem biura.
Mieliśmy sporo pracy by przysposobić to miejsce na nasze potrzeby gastronomiczne. Wentylacja, dźwięk,
oświetlenie – staraliśmy się zadbać
o najdrobniejsze szczegóły.
Jak jest zorganizowana szkoła
i ile szkoleń w miesiącu
możecie zrealizować?
Szkoła jest podzielona na dwie części: słoną i słodką. Obie różnią się
od siebie wyposażeniem – mają
inne piece i wyciągi wentylacyjne.
Część słodką dodatkowo dzielimy
na dwie części – w jednej szkolimy
cukierników, a w drugiej prowadzimy
szkolenia lodziarskie, baristyczne.
A jeżeli chodzi o liczbę szkoleń to
wszystko zależy od miesiąca. Rekord to 10 szkoleń w tygodniu.
Wtedy naprawdę jest to wyzwanie
dla wszystkich, a musi sobie z tym
poradzić sześcioosobowy zespół.
Znajduje Pani czas, by się szkolić?
Chciałabym, ale wygrywają codzienne
obowiązki. Bywam na szkoleniach
w innej roli – wchodzę, podglądam, czasem o niektóre zagadnienia dopytam. Lubię mieć kontakt
z uczestnikami szkoleń, widzieć czy
są zadowoleni. Od nich uzyskuję też
informację jakich szkoleń oczekują.
A jakich oczekują?
Jeżeli chodzi o szkolenia cukierników, to jeszcze do niedawna na topie było cukiernictwo nowoczesne – przede
wszystkim monoporcje, które należy traktować trochę
jak arcydzieła sztuki cukierniczej. Codzienne potrzeby
i oczekiwania konsumentów są jednak inne, oni wolą
klasyczne ciasta w nowoczesnym wydaniu. Podobnie jest
w kuchni słonej, gdzie też dominuje klasyka. Szkolimy nawet z kuchni staropolskiej, ale dominują szkolenia z kuchni świata – japońskiej, włoskiej, francuskiej, hiszpańskiej.
A proponujecie jakieś nietypowe szkolenia?
Mamy takie, choćby szkolenia na temat mąki. Prowadzi je
Gianluca Padula. Właśnie on uświadomił mi kiedyś jak bardzo skomplikowanym produktem jest mąka. Dziś na jego
szkoleniach „Zrozumieć mąkę” pojawia się coraz więcej osób.
Organizujecie również spotkania integracyjne dla firm.
Na czym one polegają?

Takich spotkań jest coraz więcej. Pracownicy wspólnie gotują, potem sami przygotowują otoczkę takiej kolacji, degustują. Kiedyś organizowaliśmy spotkanie dla prezesów z 30
krajów świata. Przy takich okazjach kucharz czy cukiernik
muszą być angielskojęzyczni, a szkolenie często jest łączone
z obecnością sommeliera, który dopasowuje wino do potrawy. Chcielibyśmy organizować więcej takich spotkań – z opinii uczestników – jest to doskonały sposób na integrację i motywację zespołu. Można się też wiele nauczyć.
A szkolenia dla amatorów – jest zapotrzebowanie na nie?
Od jakiegoś czasu cieszą się sporym zainteresowaniem
i z tygodnia na tydzień jest ich coraz więcej. Największym
zainteresowaniem cieszy się Ramen, Włoskie makarony,
czy organizowanie na Walentynki Afrodyzjaki w kuchni.
Wszystkie szkolenia są dla dorosłych?
Do szkoły przyjmujemy osoby, które ukończyły 16 lat, ale
zdarza się, że czasami łamiemy tę zasadę. Ostatnio mieliśmy zapytanie od rodziców 12-latka, czy ich syn mógłby wziąć udział w warsztatach. Zgodziliśmy się pod jednym warunkiem – dziecko musiało być przez cały czas
pod opieką rodziców. Chodzi o względy bezpieczeństwa,
poza tym mamy stoły dostosowane do dorosłych.
Zapytam o plany na przyszłość – może filia szkoły
w Warszawie?
Nie mamy w planach otwierania filii Ashanti. Uważam,
że przy takiej działalności jak nasza, nie dałoby się dopilnować jakości. Mamy swoje standardy i nie chcemy
iść na skróty. W ubiegłym roku uzyskaliśmy akredytacje
Kuratorium Oświaty. Jesteśmy w samym środku Polski,
do Łodzi dobrze i łatwo można dojechać. Mamy umowy
z hotelami w centrum Łodzi więc o bazę noclegową też się
nie martwimy. l
Rozmawiał Damian Karwowski

Zdjęcia: archiwum prywatne

i menedżerskie. Dziś szkolą się u nas przedstawiciele cukierni, piekarni, zakładów produkcyjnych, restauracji.

spotkania

Łódź, ul. Sienkiewicza 82/84
biuro@ashanti.pl
tel. 42 942 09 88
www.ashanti.pl

29

biznes

10 niespodzianek
na 10. urodziny

LIFE IN. Łódzkie: Gratuluję – 10. urodziny, to piękna
rocznica? Jak przez te lata zmienił się Port Łódź?
Andrzej Cieślik: Czas szybko płynie, pamiętam jak
w listopadzie 2008 roku wbito pierwszą łopatę pod budowę Centrum. Piętnaście miesięcy później witaliśmy
już naszych Gości. Przez te dziesięć lat Port Łódź stał
się integralną częścią tkanki miejskiej i ugruntował
swoją silną pozycję na biznesowo-handlowej mapie
Łodzi i regionu. Nie jesteśmy już tylko miejscem dokonywania zakupów, ludzie przychodzą do nas, by miło
spędzić czas na rozrywce, zjeść dobry posiłek, popracować w co-workingu, czy skorzystać z oferty kulturalnej lub sportowej. Zmieniła się także sama Łódź, która
przez ostatnie dziesięciolecie zrobiła krok milowy jeśli
chodzi o rozwój. Jesteśmy dumni z naszego miasta i cieszymy się, że mogliśmy dołożyć do tego swoją cegiełkę.
Chcemy być miejscem, w którym mieszkańcy Łodzi i regionu chętnie spędzają czas, a także wizytówką dla turystów odwiedzających nasze miasto.
Czym przez te wszystkie lata Centrum wzbudziło
sympatię odwiedzających?
We wszystkich naszych działaniach najważniejsze były,
są i będą oceny i opinie naszych Gości. Dlatego co roku
prowadzimy badania, które wskazują nam kierunki
przyszłych zmian. Przez te minione dziesięć lat staraliśmy się wyprzedać nadchodzące trendy. W pierwszych
latach działalności Portu Łódź odwiedzających przyciągała głównie nasza szeroka oferta handlowa z tak długo
wyczekiwanym sklepem IKEA na czele. Z biegiem czasu
Port Łódź ewoluował wraz ze zmieniającym się rynkiem
i Klientami. Dziś już nie wyobrażamy sobie, by w centrum handlowym nie było szybkiego, sprawnie działającego Wi-Fi, kawiarenek, w których tak lubimy spędzać
czas, miejsca do pracy. Są strefy relaksu, w których bez
problemu doładujemy telefon. Jest dwupiętrowa siłownia
i zewnętrzna strefa rekreacyjno-sportowa, gdzie oprócz
siłowni mamy boiska do koszykówki, siatkówki i piłki
nożnej. Jest też ścieżka zdrowia.

Ten rok dedykujemy wszystkim łodzianom i mieszkańcom regionu, dla
których działamy już od 10 lat. Zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji, które
będą swoistymi urodzinowymi prezentami od nas dla Was – naszych
Klientów i Gości. Już teraz mogę zaprosić na wielki koncert urodzinowy
z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej, który odbędzie się w naszym
Centrum w marcu – mówi Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.
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Port Łódź jest chyba najbardziej ze wszystkich łódzkich
centrów przyjazny rodzinie. Co takiego przez te lata
zaoferowaliście, że rodziny chętnie spędzają tu czas?
Przede wszystkim dbamy o to, by wszyscy czuli się
u nas komfortowo już od samego momentu wjazdu do
Centrum. Mamy największy parking ze wszystkich
centrów handlowych działających w Łodzi, na którym
jednorazowo pomieści się ponad pięć tysięcy samochodów. Dodatkowo parking jest darmowy, wyznaczonych
mamy na nim sporo miejsc do parkowania dla osób
niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi. Żadne centrum
oprócz nas nie ma w swojej ofercie bezpłatnej sali zabaw dla dzieci z profesjonalnymi animatorami i tylu
stref zabaw zlokalizowanych na pasażach. Sala zabaw
Port Łódź Junior została całkowicie przebudowana i zaaranżowana na wzór podwodnego świata, a magicznej
atmosfery temu miejscu nadają olbrzymie morskie
zwierzęta. Nieskromnie przyznam, że zmodernizowany Port Łódź Junior cieszy się niezwykłą popularnością
i często ma stuprocentowe obłożenie.

Przygotowaliśmy 10 urodzinowych
niespodzianek. Dwie już zrealizowaliśmy.
Pierwsza to nowy Port Łódź Junior, druga
– odnowiony, powiększony food court

Port Łódź postawił na trzy główne filary: społeczność
lokalną, wygodę i bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność
za środowisko, w którym funkcjonujemy.
Lokalna społeczność jest dla nas bardzo ważna. To z myślą
o niej tereny zielone wokół Centrum zagospodarowaliśmy
na strefę rekreacyjno-sportową. Do dyspozycji okolicznych
mieszkańców oddane zostały boiska do gry w siatkówkę,
koszykówkę, piłkę nożną, a także tzw. ścieżka zdrowia i profesjonalna strefa treningowa dla psów. W ubiegłym roku
zorganizowaliśmy na tych terenach Spartakiadę dla okolicznych szkół. Wszystkim się spodobało i w kolejnej edycji
udział deklarują nawet szkoły znacznie oddalone od naszego Centrum. Dbamy o wygodę naszych Gości, dlatego z myślą
o nich sukcesywnie w minionych latach odnawialiśmy kolejne obszary Centrum. Najważniejsze modernizacje to przebudowa strefy restauracyjnej i sali zabaw, które zakończyliśmy w styczniu. W tym roku wyremontujemy wszystkie
węzły sanitarne – toalety i pokoje dla rodzica z dzieckiem.
Tu też zasięgamy opinii naszych Gości – pokoje dla rodzica
z dzieckiem powstają w nowej odsłonie po konsultacjach
z mamami, bo to one najlepiej wiedzą, jak mają im służyć.
Nieodłącznym elementem działalności Portu Łódź od samego początku funkcjonowania jest także troska o środowisko.
Ciekawi mnie bardzo ta odpowiedzialność za środowisko.
Co konkretnie w tym zakresie zostało zrobione?
Centrum może pochwalić się m.in. unikatowym konceptem używania porcelanowej zastawy w strefie restauracyjnej i centralnej zmywalni dla najemców. Inne centra
handlowe zaczynają dopiero stosować to rozwiązanie,
a u nas działa ono od samego początku. Wdrożyliśmy
na terenie galerii handlowej, w rzadziej uczęszczanych
korytarzach czujniki ruchu, które pozwalają, by oświetlenie włączało się tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne.
Dodatkowo, na terenach zielonych, w strefie rekreacyjno-sportowej zainstalowaliśmy oświetlenie solarne,
a w środku Centrum – sukcesywnie zmieniamy oświetlenie na LED. Port Łódź zainwestował też w nowoczesne
technologie w zakresie systemu wentylacyjnego, który
pozwala dostosować pracę urządzeń do jakości powietrza. Na terenie naszego Centrum powstała pierwsza, komercyjna stacja roweru miejskiego, Klienci do dyspozycji
mają bezpłatny strzeżony parking rowerowy, a także stację ładowania pojazdów elektrycznych. Najnowszym rozwiązaniem wprowadzonym przez Centrum jest usługa
carsharingu. Bardzo duży nacisk kładziemy też na to, aby
odzyskiwać jak najwięcej surowców wtórnych, dlatego
wprowadziliśmy rozbudowany system segregacji odpadów przez naszych najemców i muszę z dumą przyznać,
że zmniejszyliśmy praktycznie o połowę ilość odpadów,
które były uznawane za nie nadające się do recyklingu.
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Czym Port Łódź wyróżnia się na tle innych galerii?
Najważniejszym naszym wyróżnikiem jest oczywiście jedyny w województwie łódzkim sklep IKEA. Kolejnym atutem
jest lokalizacja. Rozwój infrastruktury drogowej w ostatnich
latach – mam tu na myśli drogi szybkiego ruchu – S8 i S14,
sprawił, że dotarcie do Portu Łódź z wielu miejscowości południowej części naszego województwa stało się dużo prostsze.
Trwa budowa zachodniej obwodnicy Łodzi, to nam znowu
pomoże dotrzeć z ofertą do mieszkańców nie tylko zachodniej części Łodzi (Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa), ale również północnej części aglomeracji łódzkiej – np.
Zgierza. Wiele zmieniło się też w zakresie samej komunikacji
w mieście – kiedyś dojeżdżały do nas tylko dwa tramwaje,
obecnie kursują trzy linie tramwajowe i dwie autobusowe.
Jak na kondycję centrów handlowych wpływają zakupy
w internecie i zakaz handlu w niedziele?
Z roku na rok odnotowujemy wzrost Klientów, a także wzrost
obrotów naszych najemców. Zapewne, gdyby nie obowiązywał zakaz handlu w niedziele, wzrosty byłyby większe. A jeśli mowa o zakupach w internecie, nie traktujemy tego zjawiska jako zagrożenia. 50 procent naszych najemców oferuje
już możliwość odbioru zakupionych w internecie towarów
w sklepie stacjonarnym i dzięki temu trafiają do nas zupełnie
nowi Klienci, którzy nie planowali wizyty w Porcie Łódź.
Teraz trochę o statystyce. Ilu do tej pory Gości odwiedziło
Port Łódź, ile eventów dla nich przygotowaliście?
Przez dekadę Port Łódź odwiedziło blisko 100 milionów
Klientów! To tak, jakby każdy mieszkaniec Łodzi odwiedził
Centrum 132 razy! Dopisały także dzieci, sala zabaw Port
Łódź Junior przez 10 lat gościła blisko 400 tysięcy maluchów!
To ponad 100 tysięcy więcej niż wszystkich uczniów w całym
województwie łódzkim. A wszystko to dzięki ekipie pracowników Portu, którzy każdego dnia dbają o wygodę i komfort
Klientów. Port Łódź w ciągu 10 lat zorganizował ponad 500
eventów dla łodzian i mieszkańców regionu. W Centrum
gościły m.in. takie gwiazdy jak Gok Wan, Margaret, Doda,
Magda Gessler, Kuba Wesołowski, czy Maja Sablewska. Odbyło się też mnóstwo edukacyjnych inicjatyw oraz imprez
dedykowanych dzieciom. Najbliższe miesiące w Porcie Łódź
zapowiadają się jeszcze ciekawiej pod względem atrakcji
przygotowanych z myślą o Klientach.
No właśnie, czy mógłby Pan zdradzić, jakie atrakcje
przygotowaliście na urodziny?
My do tych urodzin można powiedzieć szykowaliśmy się
przez ostatnie 10 lat. Dlatego te obchody nie będą typowe,
bo nie będziemy świętować tylko w rocznicę otwarcia
Centrum, ale przez cały rok. Przygotowaliśmy 10 urodzinowych niespodzianek. Dwie z nich już zrealizowaliśmy.
Pierwsza to wspomniany Port Łódź Junior w nowej odsłonie, druga – odnowiony, powiększony food court, w którym posiłek może zjeść wspólnie aż 600 osób. W marcu
zapraszamy na urodzinowe koncerty gwiazd i 10-metrowy tort. O reszcie atrakcji nie chciałbym jeszcze mówić,
bo wówczas nie będzie miłych niespodzianek. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Port Łódź
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Racja
czy
biznes
Sylwia Bikiewicz, Marta
Udut, właścicielki Poradni CLUE
i Witold Buraczyński, praktyk
biznesu, mentor, doradca
strategiczny, manager z 17-letnim
doświadczeniem w budowaniu
przedsięwzięć biznesowych, dzielą się
doświadczeniem ze wspólnej pracy.

Stare Bałuty, to dobre miejsce na taką poradnię?
Marta Udut: Lokalizacja poradni właśnie tutaj to nie przypadek. To miejsce na uboczu, kameralne, pozwalające zachować intymność. Nie ma problemu z parkowaniem. W tym samym budynku, po sąsiedzku mamy urologa, obok jest apteka.
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W tym przypadku bardziej myśleliśmy jak to operacyjnie
poukładać, a nie jak więcej wizyt sprzedać.

Przedsiębiorcy rzadko korzystają z pomocy doradcy.
Bywa, że startują z biznesem i zaraz go zamykają. Skąd
wasze przekonanie, żeby poprosić kogoś o pomoc?
Sylwia Bikiewicz: To wynik naszej samoświadomości. Wiemy, jakie mamy kompetencje w różnych obszarach, wiemy
też, że w niektórych obszarach tych kompetencji nie mamy.
Nie chciałyśmy po kilku miesiącach stanąć przed pytaniem
co dalej? Wolałyśmy zapobiec pożarowi niż gasić go.
Marta Udut: Takie duże przedsięwzięcie jak poradnia
wymaga odpowiedzialnego podejścia. Dlatego dobrze,
że na swojej drodze spotkałyśmy kogoś takiego jak Witek,
bo dzięki temu obok siebie mamy osobę, która koryguje nasze błędy, wskazuje problemy i pomaga sobie z nimi radzić.

Rozumiem, że z twojej perspektywy decyzja, by przed
„skokiem na głęboką wodę” skonsultować projekt
z osobą, która skoryguje pomysły jest właściwa?
Akurat w tym przypadku to sama Sylwia wyszła z taką inicjatywą, ale odpowiadając na pytanie – zawsze warto porozmawiać z kimś, kto ma pojęcie o biznesie. Zresztą są instytucje,
które pomagają uruchomić własną działalność gospodarczą.
I nie chodzi o pisanie biznesplanu tylko skonfrontowanie
pomysłów z biznesowym podejściem. Kiedyś byłem dużo
większym fanatykiem przeliczenia wszystkiego, układania
tabelek, teraz wiem, że intuicja, entuzjazm i zapał są równie
ważne. Generalnie jeżeli masz pomysł, to warto go przegadać
z kimś, kto się na biznesie zna. Zrobić stopklatkę, czy wszystko przemyślałeś, czy jesteś gotowy do startu.

Witek ma specyficzne podejście do współpracy i swój
oryginalny styl – jest zerojedynkowy i albo się go
w całości akceptuje, albo nie. Z wami jak było?
Marta Udut: Ja nie znałam Witka i przyznaję, że na początku mocno mnie zadziwiał. Wyciągnął notes i zaczął
rysować te swoje tabelki. Zrozumienie tego jak to działa
kolejne rozmowy, godziny, spotkania.
Sylwia Bikiewicz: Styl działania Witka mnie osobiście
przekonuje, w niektórych aspektach takie podejście jest właśnie potrzebne. Półśrodki dają półefekty, więc nie należy narzekać. W każdym razie wystartowałyśmy 2 stycznia i z dnia
na dzień nasze grafiki są coraz bardziej zapełnione, a pierwszych pacjentów miałyśmy już pierwszego dnia.

LIFE IN. Łódzkie: Jesteście nową placówką terapeutyczną
na mapie Łodzi. Do jakich pacjentów kierujecie pomoc?
Sylwia Bikiewicz: Jesteśmy poradnią, która świadczy usługi z zakresu psychologii, psychologii dziecięcej, seksuologii
oraz psychiatrii. Główną wartością naszego działania jest
pomaganie osobom, które tej pomocy potrzebują – parom,
którym nie układa się wspólne życie, osobom z depresjami
i nieradzącymi sobie w życiu. W Łodzi brakuje takich miejsc,
wiele osób nie ma gdzie iść ze swoimi problemami i stąd nasza decyzja, by stworzyć poradnię i wykorzystać w praktyce
naszą wiedzę zdobytą podczas wielu szkoleń i kursów.

Od początku waszą działalność monitoruje Witek
Buraczyński. Jak trafiliście na siebie i jaka jest jego rola
w działalności poradni?
Sylwia Bikiewicz: Witek wspiera nas w zakresie biznesowym. Znaliśmy się już wcześniej i zawsze imponował mi
podejściem biznesowym, myśleniem analitycznym, sprawdzaniem wszystkiego na liczbach. Ja jestem zupełnie inna.
Mam dużo pasji, energii, zapału, entuzjazmu, ale biznesplany i tego typu historie to nie moja bajka. Razem z Martą postanowiłyśmy, że połączymy siły i stworzymy wyjątkowe
miejsce. Potrzebowałyśmy wsparcia kogoś, kto wie jak się
prowadzi działalność biznesową i jak zarabiać pieniądze.

i przez cały czas nas wspiera. Można powiedzieć, że proces trwa, jesteśmy na etapie jego szlifowania.

Wasze pierwsze spotkanie skończyło się tym,
że wywrócił do góry nogami przygotowaną koncepcję?
Sylwia Bikiewicz: Zgadza się. Podczas pierwszej rozmowy
zdemolował naszą koncepcję i nasze myślenie o poradni. Pokazał fakty, liczby, tabelki i ciężko było z tym dyskutować.
Określił też, co należy robić, by był to rentowny projekt.
Marta Udut: Pokazał perspektywę, o której zupełnie
nie myślałyśmy. Działalność rozpoczęłyśmy w styczniu

Nigdy wcześniej nie pomagałeś otwierać poradni
psychologiczno-seksuologicznej. Skąd decyzja, żeby
zaangażować się w działalność Sylwii i Marty?
Witold Buraczyński: Z Sylwią znaliśmy się od jakiegoś czasu, poznałem ją przy okazji innych projektów, związanych
ze wsparciem biznesu. Razem byliśmy w zespole trenerów,
wspólnie opracowaliśmy nawet program dla menedżerów.
To był początek naszej współpracy. Później Sylwia zajęła się
seksuologią. Zaczęła odnosić sukcesy i pod koniec 2019 roku
uznała, że warto stworzyć własną poradnię. Zgłosiła się wtedy do mnie, żebym pomógł im od strony biznesowej. Zaczęliśmy się spotykać i dyskutować o poradni. To specyficzna branża, wszystko w niej oparte jest o etykę, tajemnicę i dyskrecję.
Takich usług nie można promować i sprzedawać standardowo. Dlatego sporym wyzwaniem było dla mnie to, by wypracować koncepcję, która będzie możliwa do realizacji i przyniesie efekt. Praca psychoterapeuty polega na słuchaniu drugiej
strony, więc wykorzystałem to. Ja liczyłem i pokazywałem
informacje w tabelce, a one mówiły, czy to jest w porządku.
Pewnych propozycji nie zaakceptowały, bo były sprzeczne
z ich etyką, ale biznesowe, jak choćby pakiety dla klientów,
negocjacje z psychoterapeutami tam mocno pomogłem.
Zdradzisz w jaki sposób poradnia psychoterapeutyczna
zachęca pacjentów do skorzystania z usług?
Akurat w tym przypadku problemem nie było pozyskiwanie klientów tylko to, w jaki sposób zorganizować to miejsce, by chcieli tam pracować inni psychoterapeuci. Popyt
na usługi jest tak duży, że promocja jest drugorzędna.

Z Sylwią i Martą spotykacie się i pracujecie przez
cały czas. Jak ze swojej perspektywy oceniasz efekty
waszej współpracy?
Pojawiłem się na ostatniej prostej, czyli w listopadzie 2019.
Miejsce otwarte jest od początku stycznia tego roku, są
pacjenci, więc wszystko działa. Dziewczyny zajęły się zaplanowaniem tej przestrzeni i merytoryczną sferą działalności, a ja tabelkami. Przez cały czas mam poczucie,
że dziewczyny oczekują szczerości moich wypowiedzi. Podobało mi się też to, że nikogo nie musiałem przekonywać
do swoich racji, dziewczyny doskonale wiedziały czego ode
mnie chcą – bezkompromisowego człowieka od tabelek
i konfrontowania z innym punktem widzenia.
W tym przypadku Sylwia i Marta chciały pomocy, a czy
bywają sytuacje, że ktoś zaprasza cię do współpracy, ale
nie bierze tego pod uwagę, co mu podpowiadasz?
Moja rola to analizowanie różnych scenariuszy z perspektywy kogoś z zewnątrz. Duży udział w sukcesie przedsięwzięcia
to nastawienie osoby, z którą pracuję. Jeżeli chce rozmawiać,
konsultować, wprowadzać zmiany, analizować razem ze
mną, to wtedy będą efekty. Są jednak osoby, które niezależnie
od tego, czy biznes im idzie dobrze czy nie, trzymają się swojej
wizji. Nigdy nie przekonuję na siłę – to są ich pieniądze i ich
ryzyko. Przykład Sylwii i Marty jest idealny pod względem
biznesowym – one ryzykują, a ode mnie oczekują, że ostrzegę je przed popełnieniem błędu. Wszystko sprowadza się do
tego czy chcesz mieć rację, czy chcesz mieć biznes. l
Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcie Aleksandra Waligóra

Łódź, Organizacji WiN 50
kontakt@poradniaclue.com
tel. 578 203 103
www.poradniaclue.pl
www.solverdb.com
www.business-architect.pl
w.buraczynski@solverdb.com
pl.linkedin.com/in/witekb
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Elektromobilność 2020
Od elektromobilności nie ma już odwrotu. Jak na jej
rozwoju skorzystają samorządy, firmy i klienci indywidualni? Odpowiedzi na te pytania udzieli organizowana
po raz pierwszy w Polsce przez dealera samochodowego konferencja dedykowana temu zagadnieniu. 3 marca
firma Jaszpol zaprasza do Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej na konferencję „Elektromobilność 2020”.
Renault to pionier w zakresie elektromobilności. Obecnie niemal co czwarty elektryczny pojazd sprzedawany w Europie to Renault. – Ponieważ mamy duże
doświadczenie w tym zakresie postanowiliśmy wspólnie z zaproszonymi gośćmi przybliżyć władzom miast,
gmin i powiatów oraz szefom firm, jakie korzyści niesie za sobą rozwój elektromobilności – mówi Krzysztof
Jaroszewicz, prezes firmy Jaszpol. W konferencji organizowanej przez Jaszpol, a współorganizowanej przez
Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki
Łódzkiej weźmie udział wielu ekspertów, którzy przybliżą zagadnienia związane m.in. ze stanem rozwoju
infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, korzyściami płynącymi z ustawy o elektromobilności oraz wizji transportu według Renault.
Jak wynika z licznika elektromobilności Polskiego
Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych pod koniec roku
liczba ogólnodostępnych stacji ładowania przekroczyła

konferencja
W panelach dyskusyjnych konferencji „Elektromobilność 2020”,
której organizatorem jest Jaszpol wezmą udział:
z Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi,
z prof. dr hab. Inż. Sławomir Wiak, Rektor Politechniki Łódzkiej,
z Maciej Mazur, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych,
z Andrzej Gemra, zastępa Dyrektora ds. Promocji Nowej Mobilności Renault Polska,
z Krzysztof Zamożny, Head of Sales eMobility Poland – Garo
Polska sp. z o.o.,
z Paweł Anyszewski, Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
z Tomasz Krakowiak, Dyrektor Sprzedaży w firmie Jaszpol,
z Michał Wekiera, Dyrektor Wykonawczy w Polskim Związku
Przemysłu Motoryzacyjnego,
z dr hab. inż. Łukasz Szymański, zastępca Dyrektora Instytutu ds.
Rozwoju, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej,
z Aleksander Czapczyk, Dyrektor Działu Sprzedaży GreenWay Polska,
z Sławomir Fagas, Urząd Dozoru Technicznego,
z Jerzy Fijas, Lasy Państwowe.
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w Polsce granicę 1000 sztuk, co stanowi wzrost o ponad
200 procent rok do roku. W tym roku na łódzkich ulicach pojawić ma się ponad 200 stacji ładowania samochodów elektrycznych w 29 lokalizacjach, powstaną
one zarówno w centrum, jak i miejscach, gdzie łodzianie wypoczywają, na przykład w okolicy Ogrodu Botanicznego czy aquaparku Fala.
Systematycznie rośnie także w Polsce liczba zarejestrowanych samochodów osobowych z napędem
elektrycznym, pod koniec roku było ich łącznie 8 637.
Niekwestionowanym liderem w zakresie elektromobilności w Europie jest Renault. Grupa oferuje najszerszy na rynku asortyment pojazdów elektrycznych:
Renault ZOE, Twizy i Kangoo Z.E. i Renault Master Z.E.
Do 2022 roku Renault będzie posiadało gamę ośmiu pojazdów elektrycznych i dwanaście zelektryfikowanych,
w ramach strategicznego planu grupy „Drive the Future”. „Renault Z.E. Pass” udostępnia już ponad dwadzieścia tysięcy publicznych punktów ładowania w całej
Europie. Użytkownicy mogą również uzyskiwać informacje o ładowaniu w czasie rzeczywistym lub kontrolować operacje na odległość za pomocą smartfonów.
Aplikacja na smartfona „Renault Z.E. Smart Charge” umożliwia aktywowanie ładowania pojazdu w godzinach, kiedy obowiązują najniższe stawki energii
elektrycznej oraz produkowana jest ona przy możliwie najniższej emisji dwutlenku węgla.
Organizatorem konferencji „Elektromobilność 2020”
jest firma Jaszpol. To jedna z największych, prężnie rozwijających się firm motoryzacyjnych na rynku łódzkim
oferująca swoim klientom samochody nowe marek Renault i Dacia. W 2019 roku firma Jaszpol obchodziła jubileusz trzydziestolecia działalności.
Swoją historię firma Jaszpol zaczęła dokładnie 1 sierpnia 1989 roku, kiedy to powołano czteroosobową agencję, która przejęła prowadzenie serwisu w Polmozbycie przy ulicy Łódzkiej 28 w Zgierzu. Przełomowy był
listopad 1992 roku, kiedy to podpisano umowę z Renault
na dystrybucję samochodów tej marki. Kilka lat później, w marcu 1998 roku rozpoczęto budowę drugiego
salonu przy ulicy Brukowej 2, a w listopadzie przyjęto
już pierwszych klientów. W 2002 roku zostało otwarte
Centrum Obsługi Firm, które może obsługiwać sprzedaż
flotową dla przedsiębiorstw i instytucji, a w czerwcu
2003 roku oddano do użytku najnowocześniejszą w regionie halę napraw blacharsko-lakierniczych.
Za milowy krok w rozwoju firmy trzeba uznać otwarcie kolejnego salonu w Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 176, którego firma dokonała w kwietniu 2015 roku.
Rok później firma Jaszpol otworzyła tam zadaszony
salon samochodów używanych. Dynamiczny rozwój
spowodował, że firma została zauważona i doceniona za swoją działalność. Doskonałym dowodem na to,

że rozwój firmy może iść w parze z jakością obsługi są
liczne nagrody jakie firma Jaszpol uzyskuje w rankingach Auto Świat od kilku lat z rzędu. Serwis został także
oceniony jako najlepszy w Grupie Renault. W 2016 roku
prezes firmy Jaszpol Krzysztof Jaroszewicz został Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego w dziewiątej edycji
konkursu organizowanego przez Polska Press i Łódzką Lożę Business Center Club. W ubiegłym roku firma
Jaszpol zdobyła prestiżowy tytuł „Przedsiębiorca Roku
2018”, wygrywając w konkursie Rajmunda Rembielińskiego, w kategorii średni przedsiębiorca. W firmie
Jaszpol wszystkie motoryzacyjne potrzeby klient załatwi pod jednym dachem. Firma oferuje: sprzedaż samochodów nowych marek Renault i Dacia, sprzedaż samochodów używanych, kredyty i ubezpieczenia, usługi
w zakresie doradztwa finansowego, serwis mechaniczny gwarancyjny i pogwarancyjny, sprzedaż detaliczna
części i akcesoriów samochodowych, serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek.

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

elektryczne modele Renault
Renault ZOE
z Renault Zoe to europejski lider w segmencie miejskich „elektryków”. Nowy Renault Zoe, który pojawił się na rynku w ubiegłym
roku jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu 375 kilometrów,
osiągając prędkość maksymalną 135 km/h i 140 km/h w zależności
od wersji silnika 108 i 135 KM. Z szybkiej ładowarki samochód naładujemy w godzinę i dziesięć minut.
Renault Kangoo Z.E.
z Renault Kangoo Z.E. to elektryczna furgonetka o rzeczywistym zasięgu ponad 200 km. Układ ładowania umożliwia
pełne naładowanie akumulatora w ciągu około sześciu godzin, czyli krócej niż przez jedną noc oraz zwiększenie zasięgu
o 35 kilometrów w ciągu godziny ładowania. Renault Kangoo
Z.E. oferowane jest w różnorodnych wersjach dopasowanych
do indywidualnych potrzeb klienta.
Renault Master Z.E.
z Renault Master Z.E. nadaje się do realizacji dostaw na ostatnim etapie. Dostępny jest w czterech wersjach furgonu i dwóch
wersjach platformy. Dzięki temu, że jest w 100% elektryczny
może dotrzeć do każdego miejskiego obszaru, nawet tam,
gdzie obowiązują ścisłe ograniczenia w ruchu. Renault Master
Z.E. ma zasięg rzeczywisty 120 kilometrów. Wystarczy sześć
godzin, aby go w pełni naładować.

37

Kobiecy smak w projektowaniu
Drugiej takiej agencji reklamowej jak 6 Szpilek, łączącej
dwie sfery – graficzną i florystyczną, na łódzkim rynku
nie znajdziecie, a pewnie i w Polsce takiej nie ma.
Ilona Robert, Katarzyna Łukowska i Aleksandra Musiałek-Florczak w swojej pracy nie szukają dosłowności, ich projekty to połączenie prostoty z finezją.
Dziewczynom udało się stworzyć przyjazną, ciepłą,
kobiecą firmę, która skupia się na jakości. Wiedzą, co
liczy się w kontaktach z klientami: zaufanie, rzetelne,
profesjonalne i indywidualne podejście do zlecenia,
kreatywność, świeże spojrzenie, szybkość działania
oraz doskonała komunikatywność.

Szybko i ze smakiem

Zgodnie z opiniami na FB: „Kreatywnie, sprytnie,
superszybko, ze smakiem i cierpliwością”. „Milion
kreatywnych, kobiecych, unikatowych pomysłów.
Polecam i rekomenduję wszystkim”. 6 Szpilek stawia
na relacje, bo to właśnie one są podstawą harmonijnego funkcjonowania, także w aspekcie reklamowym.
Działają spontanicznie, ale w sposób przemyślany.
Hołdują zasadzie, że do projektów trzeba przystępować
z energią i entuzjazmem, takim świeżo po spotkaniu.
Sztuczne rozwlekanie w czasie prac dla nadania im
pozornej wagi i uzasadnienia ceny – uważają za nieuczciwe i zupełnie niepotrzebne. Co nie zmienia faktu,
że każde zlecenie poprzedza wnikliwa analiza firmy,
jej klientów, odbiorców i ich potrzeb, otoczenia biznesowego, efektywności dotychczasowych działań.

Coś ekstra

6 Szpilek zajmuje się szeroko pojmowanym marketingiem. Specjalizuje się w identyfikacjach wizualnych, tworzy materiały promocyjne (foldery, broszury, katalogi), strony internetowe, stoiska targowe,
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obrandowanie zewnętrzne i wewnętrzne, organizuje też sesje zdjęciowe. Śmiało można powiedzieć,
że agencja zabezpiecza wszelkie potrzeby marketingowe klienta. I oferuje jeszcze coś ekstra, czego próżno szukać u innych: dekoracje kwiatowe, wysyłki
kreatywne oraz akcje prezentowe, z którymi marki
chcą dotrzeć do dziennikarzy, blogerów, influenserów i oczywiście klientów. Wszystko to związane jest
z poszukiwaniem wysoce estetycznych i skutecznych
rozwiązań, które gwarantują kreatywność i umiejętności manualne całego zespołu.

Kwiatowe dekoracje

Dziewczyny z 6 Szpilek podkreślają, że łączenie działań koncepcyjno-graficznych z pracą przy kwiatach
jest niezwykle stymulujące. Rośliny (mimo ciężkiej
pracy fizycznej i pobudek o 5 rano) w rezultacie powodują odprężenie. Dlatego ze świeżym umysłem można
podejmować wyzwania graficzne. Agencja aranżuje
przestrzenie i dekoruje kwiatami: eventy, wydarzenia
artystyczne, imprezy okolicznościowe, a także galerie
handlowe, przestrzenie biurowe i centra medyczne.
6 Szpilek to nie tylko ludzie, ale również zwierzęta towarzyszące. W biurze codziennie można spotkać co najmniej dwa psy. Zatem naturalne jest, że agencja wspiera
wszelkie akcje i fundacje prozwierzęce i proekologiczne.

Łódź, ul. Tuwima 95
(od 1 kwietnia 2020 – ul. Łąkowa 11)
Ilona: 660 125 393
Kasia: 660 125 392
Ola: 602 100 771
biuro@6szpilek.pl
www.6szpilek.pl
facebook.com/agencja.reklamowa.lodz

Cena – proste słowo mające wielką moc, bo wszak to
od niej zależy sukces lub porażka naszego biznesowego przedsięwzięcia. Za niska może skutkować brakiem
zaufania potencjalnych klientów, za wysoka, może sprawić, że w ogóle nie będziemy ich mieć. Co więc zrobić,
by była taka jak należy?
– Ustalenie odpowiednich cen za usługi czy produkty to jedna z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych kwestii dla przedsiębiorcy. W pewnym sensie to
istota biznesu mająca ogromny wpływ na sukcesy lub
porażki w sprzedaży oraz na pozycjonowanie firmy
na rynku – mówi Nadia Goszczyńska, właścicielka firmy NELKO Meblowanie Finansów, pomysłodawczyni
Akademii Przedsiębiorcy.
Jak więc ustalić odpowiednią cenę dla naszych usług,
produktów? Przede wszystkim być świadomym wszystkich składników, które powinny ją kształtować. – Tak
naprawdę cena składa się z dwóch elementów: kosztów, które nie stanowią naszego zarobku i marży, czyli
wszystkiego, co nam pozostanie do rozdysponowania
po pokryciu kosztów – wyjaśnia Nadia Goszczyńska.

Czas na liczenie

Jak zatem dobrze wyliczyć koszty? – Wszystko jesteśmy w stanie dokładnie wyliczyć, choć czasami nie
jest to takie proste. Nasze koszty to oczywiście wynagrodzenie dla pracowników i wszystkie związane
z tym obciążenia, jak ZUS i podatki, premie kwartalne
czy roczne, wynagrodzenie właściciela firmy, o którym czasem zapominamy. To comiesięczny czynsz
za lokal, opłaty za koszty eksploatacyjne, rachunki
za telefony, leasing sprzętu komputerowego, drukarek, maszyn, samochodów, obsługę księgową, szeroko
pojęte działania marketingowe, opłata domen, serwerów, osoby sprzątającej biuro. To także wydatki związane z wyjazdami szkoleniowymi, integracyjnymi,
zakupem kawy, herbaty, ciastek czy środków czystości. Prowadzimy różne biznesy, więc różne składowe
stanowią o ponoszonych kosztach. Najważniejsze,
żeby nie pominąć żadnego elementu, który potem zaważyć może na tym, że ustalona przez nas cena może
okazać się zbyt niska – tłumaczy Nadia Goszczyńska.
Skoro koszty już policzyliśmy czas na marżę. I tutaj łatwo wpaść w pułapkę zakładając prosto narzut
w wysokości 20, 30 procent, bo inni tak robią. Aby
wyznaczyć marżę przyjrzyjmy się czy produkt/usługa, którą oferujemy jest popularna czy niszowa. Produkty/usługi bardzo popularne determinowane są
na rynku poprzez cenę sprzedaży i tu tym bardziej
musimy trzymać nasze koszty wewnętrzne w ryzach.

Foto: Paweł Keler

Foto: Paweł Keler

Jak wycenić swoje
produkty i usługi?

Jeśli natomiast usługa jest niszowa, prestiżowa, możemy pozwolić sobie na kształtowanie ceny na wyższym
poziomie. Pamiętajmy, że narzut i marża to to samo
pojęcie, czyli zysk firmy, lecz odnosi się ono raz do relacji zysku do kosztów, a raz do przychodów.

Jakość a cena

Klienci biznesowi najczęściej będą oczekiwali jak
najlepszej relacji jakości do ceny, a cena „podejrzanie
niska” może skutkować brakiem zaufania do usługodawcy. A więc ceny będą miały wpływ zarówno
na popyt (mniejszy lub większy), jak i na pozycjonowanie firmy na rynku (tańsza-droższa, lepsza-gorsza,
popularna-ekskluzywna). Pamiętajmy o uczciwym
wyliczeniu kosztów, nie naciągajmy faktów, nie zakładajmy większej liczby zleceń niż faktycznie jesteśmy
w stanie przyjąć nie pomijajmy żadnych opłat stałych,
jak i takich, za które płacimy tylko raz w roku. – Najczęściej nie doszacowuje się kosztów własnej pracy,
kosztów pozyskania klienta, kosztów obsługi posprzedażowej często wyrażanej najcenniejszym aktywem
w firmach usługowych – czasem pracy i stałych kosztów działalności, takich jak corocznych serwisów,
ubezpieczeń, drobnych kosztów kilku usług, które
w roku zbierają się na rzutujące na wynik sumy – podkreśla Nadia Goszczyńska.

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

opiera się na live cooking i kontakt z klientem sprawdza nam
się świetnie. Pasta italiana szczególnie przypadła do gustu
młodym, choć spotykamy się z klientami w różnym wieku.
Do tej pory wspomnieliśmy o Rajskim Jadle i Raan Raanie,
jest jeszcze – Urban bistro. Czym się charakteryzuje?
Urban Bistro to najnowszy koncept. Łączy w sobie to, co dobrze znamy – kuchnię polską i włoską, ze szczyptą nowości,
jaką jest wprowadzanie elementów kuchni amerykańskiej,
np. burgerów. Znajduje się w biurowcu Ceri na Teofilowie
i wyróżnia się także tym, że jest to nasza pierwsza kantyna
pracownicza. Nie ukrywamy, że znaleźliśmy lukę w tej sferze na łódzkim rynku, którą także zamierzamy rozwijać.
Czy kuchnia i rodzina to jedyne miłości?
Rodzina zawsze jest dla mnie numerem jeden. Nie ukrywam jednak, że pasje w życiu są ważne, co mam nadzieję,
że z powodzeniem udaje mi się przekazać moim dzieciom.
Od miłości do gotowania powstał rajski biznes. Żeglarstwo to koleje hobby, ale nie jedyne, ponieważ lubię także
przewietrzyć głowę podróżując motocyklem. Zdarza się,
że to wtedy wpadają do głowy pomysły na nowe rozwiązania. Co ciekawe, załoga, z którą żegluję składa się także
z naszych pracowników. Można powiedzieć, że współpracując z niektórymi nawet po kilkanaście lat, staliśmy się
już małą rodziną.

Dużym zainteresowaniem gości
Rajskiego Jadła cieszą się kapuśniak
z prażokami, zalewajka ze sznytką,
pomidorowa, kotlet schabowy, czyli
łódzkie i polskie klasyki. A makarony
z Raan Raana szczególnie do
gustu przypadły młodym ludziom
– mówi Konrad Podkówka,
pełnomocnik Grupy Rajskie Jadło.

LIFE IN. Łódzkie: Od zawsze tradycyjna kuchnia
polska, od roku także kuchnia włoska. Skąd pomysł
na poszerzenie oferty?
Konrad Podkówka: Kuchnia polska, ze szczególnym naciskiem na promowanie potraw z regionu łódzkiego to faktycznie, można powiedzieć – nasz konik. Jesteśmy mocno
związani z Łodzią, wspieramy tutejsze inicjatywy, które
naturalnie łączą się także z lokalnymi tradycjami kulinarnymi. Pomysł na poszerzenie oferty o włoskie bistro
narodził się notabene we Włoszech. Podróżując zawsze
szukamy inspiracji.
Czy są już pomysły na nowe miejsca?
Poszukujemy nowych lokalizacji dla Raan Raan Pasta Italiana oraz Urban Bistro nie tylko w galeriach handlowych, ale
także w miejscach, które są blisko studentów, nie tylko w Łodzi. W grę wchodzą także miasta oddalone o około 150 km,
np. Warszawa czy Częstochowa. Jeśli chodzi o Rajskie Jadło
widzimy lukę w postaci trzech lokalizacji, którą moglibyśmy
na łódzkim rynku zapełnić. Jako specjaliści od regionalnych potraw, jakimi są kapuśniak z prażokami, zalewajka
ze sznytką (kromką chleba), czy klusek leniwych, pamiętających czasy Baru Bałuckiego w prowadzonym przez nas
punkcie na ul. Zachodniej 27, chcemy pozostać na lokalnym
rynku. Dlaczego? Jako rodowici łodzianie pragniemy pozostawić Rajskie Jadło z lokalnym rodowodem. Pieczołowicie dbamy o jakość produktów, kupowanych od lokalnych
dostawców. Wkładamy w to mnóstwo czasu i serca, aby
wszystko było na jak najlepszym poziomie, dlatego nie chcemy wychodzić poza łódzki rynek z tym konceptem.
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Dania w Rajskim Jadle są proste, domowe, jak u mamy.
Czy kuchnia polska nadal cieszy się zainteresowaniem?
Jest ona w nas wszystkich głęboko zakorzeniona, pomimo
coraz większej świadomości klientów, również dzięki otwarciu się dla nich rynku podróżniczego, a co za tym idzie – nowych smaków, to jednak kuchnia polska nadal jest wybierana, wydaje mi się – najczęściej. Tym przesiąkliśmy za młodu,
pamiętamy smaki zup naszych babć oraz mam, za tym tęsknimy i do tego wracamy. Sami eksperymentujemy, staramy
się dodać małą nutkę wariacji nawet do polskich potraw, jak
jest w przypadku np. Burgera Bałuckiego, którego składnikiem jest krokiet z prażoków, niewątpliwie podbijający podniebienia łodzian. Absolutnym priorytetem jednak zawsze
pozostają dla nas klasyki kuchni polskiej i łódzkiej.
Ile osób odwiedza Rajskie Jadło?
W ubiegłym roku wpadło do nas z wizytą aż 699 088 Gości
– to więcej niż obecnie mamy mieszkańców Łodzi.
Jakie dania są najchętniej kupowane?
Zdecydowanie nasze łódzkie szlagiery cieszą się szczególnym uznaniem, czyli kapuśniak z prażokami, czy zalewajka ze sznytką (kromką chleba). Dużym powodzeniem cieszą się także zestawy z kotletem schabowym, piersią, czy
zupy, tj. pomidorowa, czyli polskie klasyki. Dostajemy także sygnały od naszych gości, że czekają na czwartek, czyli
dzień, w którym można dostać naszego placka po zbójnicku. Poza standardowym menu dostępnym w każdym naszym bistro, każde z nich wprowadza swoje lokalne innowacje, np. na Bałutach można spotkać przypisanego do tej

lokalizacji żulika z kaczką i żurawiną. Nie zamykamy się
na konkretne smaki i inspirujemy się naszą kuchnią.
Jak ta machina wygląda od zaplecza?
Każda z lokalizacji posiada swojego menedżera oraz szefa
kuchni, którzy odpowiadają za logistykę dostaw. Wszystkie produkty są najwyższej jakości, zamawiane od lokalnych dostawców. W naszych delikatesach, które znajdują
się w Galerii Łódzkiej, są najlepsze wędliny, sery i produkty, po które przyjeżdżają mieszkańcy nawet najdalszych
zakątków Łodzi. Jesteśmy tym, co jemy i tej zasady trzymamy się w każdym naszym rajskim miejscu.
Kto kreuje nowe smaki i dba, o to, by dania we wszystkich
punktach smakowały tak samo dobrze?
Mam tytuł Mistrza Kucharskiego, a dodatkowo gotowanie to
moja wielka pasja. Nowe dania to efekt moich rozmów i kreatywnych działań z szefami i menedżerami naszych lokali.
Jesteśmy otwarci także na wskazówki naszych gości, stąd
w naszym menu pojawiła się np. szersza oferta śniadaniowa.
Wprowadzenie do sprzedaży dania zawsze jest poprzedzone
testami. Produkt, który wychodzi z naszej kuchni ma być dopieszczony od początku, do końca.

Jak się Panu udaje z powodzeniem prowadzić biznes
gastronomiczny od ponad 17 lat?
Stawiamy na szczerość w relacji – my a klient. Nasi goście wiedzą, co dostają na talerzach i za jaką cenę. Od lat
widzimy się z tymi samymi osobami, czasem nawet codziennie. Dodatkowo wychodzimy naprzeciw potrzebom,
które zauważamy. Niedawno do niektórych naszych lokalizacji włączone zostały śniadania. Ciągle się rozwijamy,
szkolimy. A przede wszystkim każdy z nas najzwyczajniej
w świecie lubi to, co robi. W tym, moim zdaniem, leży klucz
do sukcesu. Choć motywacje są potrzebne, najważniejsze
jest to, żeby rano wstawać z uśmiechem do pracy. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

grupa Rajskie Jadło
Rajskie Jadło znajdziemy w siedmiu lokalizacjach w: Manufakturze, Galerii Łódzkiej, Porcie Łódź, Sukcesji, na Bałutach
(ul. Zachodnia 27), Teofilowie (ul. Traktorowa 63), a także w galerii Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim.
Raan Raan Pasta Italiana to włoskie bistro działające od
stycznia 2019 w strefie food court Galerii Łódzkiej.
Urban Bistro pierwsza, pracownicza kantyna w sieci Rajskie
Jadło, która została otworzona w marcu 2019 r. w biurowcu
Ceri, na łódzkim Teofilowie.

Czym charakteryzuje się nowa marka Raan Raan?
Raan Raan Pasta Italiana wyróżnia się tym, że powstaje z lokalnych, włoskich składników. Porcje są – jak na włoskie jedzenie przystało – obfite, a klient dodatkowo ma szansę brać
udział w przygotowaniu nawigując kucharza zgodnie ze
swoimi smakami, oczywiście jeśli ma taką ochotę. Koncept

41

biznes

Spełniam
marzenia

architektury, choć globalnie na architekturę patrzymy jednakowo, bo pewnie inaczej trudno byłoby nam pracować
zespołowo. Od czasu do czasu pozwalamy sobie też na pracę nad projektami konkursowymi, by dać upust naszym
artystycznym potrzebom. I wtedy wychodzą dość odważne, niekiedy szalone pomysły, jak np. budynek w kształcie
diamentu na konkurs ogłoszony przez Uniwersytet Łódzki.
I choć go nie wygraliśmy, bo zajęliśmy drugie miejsce, jestem zadowolona, że podjęliśmy się tego wyzwania.

Kamilla Galicka-Zys, właścicielka
pracowni architektonicznej Grupa
Bardzo Twórcza, najbardziej lubi
urzeczywistniać marzenia inwestorów.
Nie boi się żadnych wyzwań,
szczególnie ceni te z zakresu rewitalizacji,
choć nie stroni od nowych brył.
LIFE IN. Łódzkie: Czy może nam Pani zdradzić nad jakim
projektem obecnie pracuje?
Kamila Galicka-Zys: Oczywiście, to nie jest żadna tajemnica i zresztą zrobię to z wielką przyjemnością. Pracujemy nad
rewitalizacją willi Hilarego Majewskiego, niezwykle cenionego XIX-wiecznego łódzkiego architekta. To będzie perełka
całej rewitalizacji i chyba najciekawszy obiekt dla Łodzi, łodzian i całej Polski. Badania konserwatorskie poprzedzające
remont ujawniły skryte pod warstwami farby i starych tapet
ponadstuletnie zdobienia ścian i sufitów. Na klatkach schodowych ujawniono historyczne marmoryzacje oraz wiele
ciekawych detali architektonicznych. Na sufitach pierwszego piętra po usunięciu wtórnych przemalowań uwidoczniły
się złocenia bogato występujące na powierzchniach detali
sztukatorskich. Mam nadzieję, że z dużym pietyzmem uda
nam się oddać ducha tego miejsca, to piękno, które pierwotnie miał ten dziś niebywale zniszczony budynek.
Ale nie odtwarzacie tego przecież dokładnie, nadajecie
starym murom zupełnie nowe funkcje?
Oczywiście budynek będzie pełnił nowe funkcje – z mieszkalnego stanie się usługowym. I w tym zakresie to spore
wyzwanie architektoniczne, ale wszystkie oryginalne
detale poddamy konserwacji, w miarę potrzeb – odtworzymy i wykorzystamy do nowych aranżacji przestrzeni.
Praca nad projektami łączącymi stare zniszczone budynki z nowymi funkcjami jest dużym wyzwaniem, ale jest
także niezwykle satysfakcjonująca. Mieszkamy w Łodzi,
mieście starych kamienic skrywających wiele tajemnic,
przywracanie ich do dawnego blasku to dla każdego architekta wyzwanie, którego chętnie się podejmuję. Ma ono
w sobie elementy śledztwa – sięgamy do wielu materiałów archiwalnych, współpracujemy ze specjalistami, aby
możliwie blisko dotrzeć do oryginalnej tkanki.
Projektowanie nowych brył nie jest tak ekscytujące?
Oczywiście, że jest i ja je również projektuję, ale tak jak
już wspomniałam, Łódź to specyficzne miasto, miasto
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Praca, przy jakich obiektach dostarcza Pani
największej radości – nowe bryły, czy zagadnienia
z obszaru rewitalizacji?
Oczywiście z zakresu rewitalizacji. A jeśli chodzi o nowe
obiekty, to coraz częściej skłaniam się ku budownictwu
jednorodzinnemu. Ono nie jest takie bezpodmiotowe, jak
budynki użyteczności publicznej. Tutaj odbiorca nie jest
anonimowy, można skroić projekt na jego miarę, odpowiedzieć na jego potrzeby.

wielu fabryk i kamienic, które zasługują na rewitalizację.
Wiem, sporo osób zaraz powie, że lepiej zburzyć i postawić nowe. Nie zgadzam się z takim podejściem. Stare połączone z nowymi funkcjami, będzie nam służyło jeszcze
wiele lat. Dbajmy o nasze dziedzictwo, bo jest wyjątkowe.
Co jest dla Pani najważniejsze w pracy architekta?
Odpowiem krótko: urzeczywistnianie marzeń inwestora.
To ja jednak podrążę dalej i zapytam o konkrety.
Najważniejsze jest wsłuchiwanie się w potrzeby inwestora,
jego pragnienia i konfrontowanie tego, z wiedzą, którą posiadam. Nasze projekty są odzwierciedleniem marzeń inwestora, a nie sprzedawaniem egoistycznej wizji architekta – staram się godnie reprezentować zawód zaufania publicznego.
Ale architekt też chce mieć wkład w projekt, a nie tylko
urzeczywistniać marzenia inwestora?
Czym więcej ograniczeń w pracy architekta, tym bardziej
ciekawe wychodzą efekty. Oczywiście najciekawsze wyzwania to takie, które pozwalają architektom wyżyć się
twórczo i nie poddawać ograniczeniom. Ale dla mnie
najważniejsze jest odpowiadanie na potrzeby inwestora.
A im są bardziej ogólne, tym mam większe pole do popisu.
Czy zdarzają się inwestorzy, którzy mówią rób, jak chcesz?
Zdarzają. Nawet ostatnio mieliśmy takiego inwestora.
Chciał zbudować dom jednorodzinny, ale nie miał o nim
żadnego wyobrażenia. Stwierdził, że zaufa profesjonalistom. Przedstawiliśmy mu trzy różne koncepcje własne
naszych architektów, z której inwestor wybrał tę, która
mu najbardziej odpowiadała.
Czy to oznacza, że każdy architekt w pracowni pracuje
na własną rękę, czy jednak tworzycie zespołowo?
Zdecydowanie zespołowo, ale od czasu do czasu pozwalamy sobie na takie eksperymenty. Każdy z nas ma nieco
odmienne podejście do niektórych aspektów z zakresu

Forma wynika z funkcji, funkcja podąża za formą. Jak
przebiega praca nad projektem, co jest w tym całym
procesie najważniejsze?
Każdy projekt rozpoczyna się od rozmowy z inwestorem.
Na początku trzeba zrozumieć, jakie są jego oczekiwania.
W drugiej kolejności układamy program funkcjonalno-przestrzenny, gdzie określamy ilość pomieszczeń z powierzchniami. Tutaj zazwyczaj następują długie rozmowy, ile dane pomieszczenia powinny mieć powierzchni,
bo zazwyczaj nie jest to oczywiste. Co klient, to inna historia. My pomagamy i kierunkujemy. Pokazujemy możliwości, ale dopiero w porozumieniu z inwestorem nadajemy
obiektom ostateczny kształt. Dla nas ważne jest to, by wnętrze i zewnętrze było ze sobą spójne.
Który etap pracy nad projektem lubi Pani najbardziej?
Szkice koncepcyjne i pracę z klientem, projekty
wykonawcze i pracę nad rozwiązaniami technicznymi czy
nadzory na budowie?
Oczywiście, że praca nad koncepcją jest dla mnie najprzyjemniejsza, jest związana z kontaktami z ludźmi, a każda relacja, styczność z drugim człowiekiem to możliwość kreacji.
Który z Pani projektów był najbardziej wymagający?
Pierwszy z obszaru rewitalizacji – budynek Sądu Apelacyjnego przy al. Kościuszki. Wcześniej miał tu swoją siedzibę jeden z wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego, jeszcze
wcześniej było gimnazjum. Budynek z bogatym zapleczem historycznym wymagający pogodzenia interesu inwestora, konserwatora i zupełnie nowej funkcji. Ten projekt powstawał bardzo długo, teraz mamy w nim nadzory
i sama jestem pod wrażeniem, jak te nasze wizje z papieru
wcielają się w rzeczywistość. Ostatnio obserwowałam jak
stara sala gimnastyczna zamienia się w sale rozpraw. Niesamowite uczucie.
Pani ulubiony architekt?
Duńczyk Bjarke Ingels. Mimo młodego wieku, jeden
z najbardziej znanych, wpływowych, kreatywnych i opiniotwórczych architektów na świecie.

Dlaczego właśnie on?
Bliskie jest mi jego skupienie na odbiorcy i jednoczesne
poszukiwanie nowych funkcjonalności. Na przykład zaprojektował spalarnię odpadów, która jednocześnie jest
stokiem narciarskim. I takie jest także moje marzenie
– móc tworzyć obiekty niejednoznaczne, łączące różne
funkcje, zaspakajające różne potrzeby. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler, archiwum pracowni

Łódź, ul. Nawrot 42/1U
tel. 604 912 945
gbt@gbt-architekci.pl
www.gbt-architekci.pl
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Dinozaur
siłaczka

czy

Zastanawiam się, czy bhp może wyginąć
jak dinozaury. W wielu przedsiębiorstwach
jest to fikcja. Szkolenia odbywają się
na marnym poziomie lub wcale.
Pracodawcy wiążą bhp z kosztem.
Pracownicy i tak zrobią w sposób
łatwiejszy, sprytniejszy, bo po co
inaczej?! Perspektywa choroby
zawodowej, jest tak odległa,
że szybciej umrę pod kołami
samochodu. A wypadek
przy pracy? Wypadki
chodzą po ludziach. Dla
wielu bhp już wymarło,
dla mnie nie – mówi
Ewa Pabisiak, doradca
w zakresie bhp.

LIFE IN. Łódzkie: Czy przez lata zmieniło się podejście do
szkoleń z zakresu bhp, czy nadal w wielu przypadkach
traktowane są jako zło konieczne?
Ewa Pabisiak: Nadal szkolenia z zakresu bhp traktowane
są jak zło konieczne i nad czym bardzo ubolewam spada
ich jakość. Wielu uważa, że to w ogóle zbędny wydatek,
a tak nie jest. Szkolenie odbywa się pierwszego dnia pracy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, a potem
okresowo są one powtarzane w zależności od specyfiki
stanowiska. Niestety wiedza z tych szkoleń nie zostaje
w pamięci na długo, a potem się dziwimy, że pracownicy popełniają błędy skutkujące poważnymi wypadkami
w pracy, a przełożeni nie mają świadomości, jaka odpowiedzialność na nich ciąży. W wielu przypadkach szkolenia są zupełną fikcją, nie odbywają się wcale. Obecnie nie
myśli się perspektywicznie, żyje się tu i teraz.

pracy, z wygodnym krzesłem, dobrym oświetleniem, odpowiednią temperaturą wpływa na efektywność w pracy i mniejszą absencję – mniej kłopotów z kręgosłupem,
skórą, oczami. A i pracownicy nie boją się tak jak kiedyś
poprosić o godziwe warunki pracy. Choć nadal pokutuje
przekonanie, że może lepiej się nie wychylać, bo jeszcze
ktoś uzna nas za zbyt roszczeniowych i szkoda byłoby
stracić pracę.

Od ilu lat funkcjonuje Pani w tej branży?
Od pięciu lat doradzam firmom w zakresie bhp. Z wielką
chęcią uczę, jak praca wpływa na zdrowie, jak zdrowie
wpływa na pracę oraz jak tworzyć bezpieczne warunki
pracy. Wierzę w zasadność systemów zarządzania, które
wdrażam w firmach, kładąc nacisk na budowanie świadomości pracowników oraz kierowników.

Dużo Pani podróżuje, jak w innych krajach podchodzi się
do szkoleń i w ogóle bezpieczeństwa i higieny pracy?
Obserwuje rozwój tematu bhp w różnych krajach, jestem
pod wrażeniem jak wiele firm traktuje temat bhp z większą troską i powagą. Oczywiście w Polsce jest wiele firm,
które naprawdę czuwają nad poziomem bezpieczeństwa,
ale uważam, że jest w tym zakresie sporo do zrobienia.
Liczy się kreatywne podejście i możliwość uproszenie
niektórych skomplikowanych procedur. Stąd pomysł
rozwinięcia Akademii bhpowca, skierowanej do osób
rozpoczynających karierę w branży bhp i oferta kursów
dotyczących konkretnych zagadnień. Przeprowadzam
webinary, tworzymy grupy, w których możemy wymieniać się doświadczeniami.

Jak zatem sprawić, by szkolenia z zakresu bhp nie były
nudne i sztampowe. Jak Pani się to udaje?
Przede wszystkim staram się je prowadzić w formie
warsztatowej, aktywizującej uczestników spotkania, a nie
nudnej prelekcji. I to się sprawdza. Cieszę się, kiedy osoby, które już niejedno szkolenie przeszły w swoim życiu,
podchodzą po zakończeniu i mówią, że nauczyły się czegoś nowego. Słucham uczestników moich spotkań, rozmawiam z nimi, a oni podpowiadają mi wiele rozwiązań
ulepszających ich stanowiska pracy. W ten sposób wiedzą,
jacy są ważni w całym procesie.
Aktywizujące warsztaty to zdecydowanie dobry pomysł,
ale czy młodzi ludzie nie wolą teraz szkolić się online. Czy
w ogóle jest taka możliwość?
Oczywiście, że można – za pomocą platformy e-learningowej. Jest to bardzo korzystny, samodzielny sposób nauki.
Ja nadal jestem zwolenniczką szkoleń, w których aktywnie
można uczestniczyć. Spotkanie twarzą w twarz i wymiana
poglądów daje mi dużą satysfakcję.
To możemy poszukajmy korzyści ze szkoleń online?
Przede wszystkim szybki i bezpośredni dostęp do wiedzy.
Pracownik w dowolnym czasie może zapoznać się z materiałem i dostosować tempo nauki do własnych potrzeb. Nie
musi opuszczać stanowiska pracy na cały dzień. Na szkolenie
online nie trzeba również dojeżdżać we wskazane miejsce,
a odbyć je w dogodnym miejscu.
I tak doszliśmy do tematu ergonomii pracy, tematu
coraz bardziej popularnego. Czy pracodawcy dostrzegają
jego wagę, a pracownicy potrafią upomnieć się o dobre
warunki do pracy?
Myślę, że mamy coraz bardziej świadome społeczeństwo.
Pracodawcy wiedzą, że dobrze zorganizowane miejsce

Jak Pani sama poszerza swoją wiedzę z zakresu bhp?
Bardzo lubię się rozwijać, biorę udział w różnego rodzaju
szkoleniach i konferencjach. Czerpię praktycznie z każdej
współpracy, dużo czytam książek i uważam, że to, co wiem
dzisiaj, to dopiero początek mojego zawodowego rozwoju.
To, że znam język angielski, okazuje się dużym atutem, ponieważ wiele osób w branży bhp nie zna tego języka.

Bhp to chyba też nie jest branża, w której młodzi ludzie
szukają swojego miejsca?
Trudno mi to oceniać. Ja lubię pracować z ludźmi, rozwiązywać ich problemy w miejscu pracy, wskazywać
pracodawcom nowe, możliwe rozwiązania. Interesuje
mnie życie psychiczne i wpływ warunków pracy na efektywność pracownika.
Z tego co wiem, Pani tata też jest specjalistą do spraw
bhp, wspieracie się, radzi się Pani taty, czy to może on
bardziej korzysta ze wzorców młodego pokolenia?
Tata w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, to
duży autorytet i chętnie korzystam z jego rad, ale czasami uważam, że jest zbyt mało elastyczny. Nie pochwala
moich nowatorskim metod i często mi mówi – Ewa przesadzasz. Ale to on zawsze mi powtarzał słowa Adama
Asnyka „Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać
nowe: a nie w uwiędłych laurów liść, z uporem stroić głowę”. l
Rozmawiał Damian Karwowski
Zdjęcie Tomasz Tomaszewski

ohsglobal.pl
linkedin.com/in/
ewa-pabisiak-96052616a
tel. 792666723
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Jaguar i Land Rover
w wyjątkowym miejscu
O wyjątkowym salonie
motoryzacyjnym British Automotive
i o tym, dlaczego coraz częściej
decydujemy się na luksusowe marki
opowiada Jacek Krone, Dyrektor
Zarządzający British Automotive Łódź.

Czy zmieniły się radykalnie preferencje kupujących
samochody premium, czy cały czas chodzi o to samo –
by samochód był wygodny i bezawaryjny?
Takie cechy jak bezawaryjność, niezawodność i wygoda
są ponadczasowe i zawsze zwracamy na nie uwagę decydując się na zakup samochodu. Jednak w ostatnim czasie
coraz więcej klientów patrzy na indywidualizm i wyjątkowość samochodu. Chcą, żeby ich auto wyróżniało się spośród innych. Ważna jest też potrzeba luksusu i prestiżu.
Nasze obie marki zdecydowanie należą do wyjątkowych
i to jest chyba jedna z głównych przyczyn coraz większego
zainteresowania Land Roverem i Jaguarem. Oczywiście
możliwości finansowe też mają znaczenie, bo tego, że indywidualizm i komfort muszą kosztować nie przeskoczymy, ale i tutaj pojawiają się nowe, bardziej elastyczne
i atrakcyjne możliwości, które sprawiają, że nasze samochody stają się coraz bardziej dostępne. Poza tym wszystkie modele objęte są w standardzie trzyletnią gwarancję,
którą można przedłużyć do pięciu lat. To w segmencie samochodów premium nas wyróżnia. A w przypadku Jaguara oferujemy dodatkowo pakiet serwisowy Jaguar Care,
w ramach którego klienci mają zagwarantowane bezpłatne przeglądy przez okres obowiązywania gwarancji.

LIFE IN. Łódzkie: Przybyszewskiego 176/178 to nowe
miejsce na motoryzacyjnej mapie Łodzi. To właśnie
tutaj kilka tygodni temu British Automotive Łódź
Autoryzowany Dealer Jaguar Land Rover zakończył
prace związane z budową nowego salonu. Klienci są
zadowoleni z warunków, w jakich mogą zapoznać się
z proponowaną ofertą?
Jacek Krone: Można powiedzieć, że salon British Automotive w Łodzi to takie nowe stare miejsce. Kilkanaście miesięcy
temu mieliśmy tu salon, który został zburzony, a w jego miejsce postawiono nowy, odpowiadający na dzisiejsze potrzeby
klientów. Wszyscy, którzy nas tutaj odwiedzają są pozytywnie zaskoczeni, ponieważ miejsce jest bardzo efektowne. Ale
przecież Jaguar i Land Rover to samochody, które powinny
być eksponowane w wyjątkowym otoczeniu.
Co jest najważniejsze w kierowaniu taką firmą, jak salon
samochodowy, który oferuje auta premium – szczególne
kompetencje, doświadczenie, znajomość rynku,
wyczucie potrzeb klientów?
Wszystkie te cechy są ważne, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest dobre nastawienie do pracy. Akurat tak się ułożyło, że w naszym salonie wszyscy jesteśmy pasjonatami motoryzacji i miłośnikami marek, które sprzedajemy. To sprawia,
że z pełnym przekonaniem potrafimy zachęcać klientów do
oferowanych samochodów i pomóc im wybrać najbardziej
odpowiedni dla nich pojazd. Poza tym w każdej pracy ważna
jest też pozytywna atmosfera, a tej u nas nie brakuje.
A Wasi klienci to osoby, które już jeżdżą Jaguarem lub
Land Roverem, czy też chcą się przesiąść do tych marek?
W ostatnich latach zainteresowanie Jaguarem i Land Roverem rośnie, dlatego duża grupa naszych klientów to osoby,
które zaczynają przygodę z markami oferowanymi w salonie. Oczywiście odwiedzają nas też stali klienci, od lat
wierni Land Roverowi albo Jaguarowi. Przychodzą z ciekawości, żeby obejrzeć najnowsze modele, porozmawiać,
ale też, żeby zobaczyć nowy salon. Oni nie traktują nas
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Które z oferowanych w salonie modeli cieszą się
największą popularnością?
Od 2011 roku, czyli od swojego debiutu, bardzo dobrze
sprzedaje się model Range Rover Evoque. Można powiedzieć, że to nasz sprzedażowy hit, naprawdę bardzo ciekawe auto, dające dużo możliwości personalizacji wyposażenia i przyjemności z jazdy. Innymi popularnymi modelami
są Discovery Sport, który w ostatnim czasie przeszedł lifting i Range Rover Veler, którego fani motoryzacji na całym świecie przyjęli z ogromnym entuzjazmem. A jeżeli
chodzi o Jaguara, to tu bez zmian – wciąż największym
zainteresowaniem cieszy się model F-Pace. Już niebawem
pojawi się nowa generacja modelu F-Pace więc do obecnego
mamy dostosowaną doskonałą ofertę cenową, i finansowanie leasingu i wynajmu długoterminowego.

jak sprzedawców samochodów, bardziej jak doradców, co
zresztą jest prawdą, bo my nie sprzedajemy samochodów,
lecz doradzamy, w kwestii najlepszego wyboru.
Polacy polubili samochody marek premium. Jesteśmy
bogatszym społeczeństwem i dlatego wybieramy lepsze
auta czy są jakieś inne powody?
Główną przyczyną jest relatywnie niewielka różnica w cenie pomiędzy dobrze wyposażonymi samochodami marek
wolumenowych, a samochodami marek premium, które już
w standardzie mają doskonałą ofertę wyposażenia. Do tego
oferujemy bardzo ciekawe rozwiązania w zakresie finansowania wynajmu i leasingu. To wszystko sprawia, że coraz
więcej osób wybiera auta premium w systemie ratalnym.

Klienci kupują samochody za gotówkę, czy też wybierają
leasing lub wynajem długoterminowy?
Dziś zdecydowana większość klientów salonów nie kupuje samochodów, lecz korzysta z leasingu i wynajmu.
Również nasi klienci nie myślą o tym, żeby odkładać pieniądze na nowe auto albo uszczuplić swoje oszczędności. Bardziej interesują się tym, czy stać ich
na comiesięczną spłatę raty leasingowej
albo wynajmu długoterminowego
i utrzymanie samochodu.

Wraz z salonem, na Przybyszewskiego uruchomiony
został także serwis dla obu marek. Na co mogą liczyć
użytkownicy Jaguarów i Land Roverów korzystający
z Waszego serwisu?
Serwis mamy w tym samym miejscu co salon, jest on większy, bardziej nowoczesny niż poprzedni, posiada również
więcej stanowisk serwisowych. Jednorazowo możemy
obsłużyć więcej pojazdów, a dzięki sprawnemu zespołowi
naszych specjalistów serwisowanie trwa o wiele krócej.
W Polsce z roku na rok rośnie popularność samochodów
z napędem elektrycznym. To przyszłość motoryzacji?
Myślę, że w dalszej perspektywie samochody elektryczne
zdominują rynek motoryzacyjny. Producenci już dzisiaj
oferują coraz więcej modeli z napędem wyłącznie elektrycznym, jak choćby Jaguar I-Pace. Infrastruktura do obsługi tych samochodów, w Polsce stale się rozrasta. Kierunek jest właściwy. Coraz więcej widzimy stacji ładujących
w większych miastach. W samej Łodzi do końca roku 2020
ma się pojawić ich około 200.
Zgodnie z oficjalnymi danymi Jaguar I-Pace był w 2019
roku najczęściej kupowanym w Polsce SUV-em
z napędem elektrycznym. Skąd taka popularność?
Żeby zrozumieć skąd taka popularność I-Pace trzeba się
nim przejechać. Niebywały komfort jazdy, możliwość przejechania na jednym ładowaniu prawie 500 kilometrów, do
tego świetne osiągi – do setki rozpędza się poniżej 5 sekund
– to wszystko sprawia, że I-Pace jest wyjątkowy. Poza tym
auto świetnie się sprawdza na drodze, jest perfekcyjnie
wykonane z doskonałych materiałów i ma ciekawy design.
Wykorzystując szybkie ładowarki, baterię można naładować na przykład podczas krótkich zakupów. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler

British Automotive Łódź
Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178,
www.jlrlodz.pl
jaguar@jlrlodz.pl, landrover@jlrlodz.pl
facebook.com/britishautomotivelodz
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widać, choć mają ogromne znaczenie dla naszej działalności
– wymieniliśmy dotychczasową sieć informatyczną na światłowodową. W sumie w budynku radia położyliśmy ponad 10
kilometrów światłowodów. Myślę, że jako jedyni w Łodzi jesteśmy dziś przygotowani do przyjęcia technologii G5.
To pokazuje, że firma jest w niezłej kondycji, mam rację?
Nie ma co narzekać. Powiem tylko, że kiedy w 2016 roku,
po pięcioletniej przerwie, ponownie objąłem stanowisko
prezesa, łódzka rozgłośnia pod względem finansowym
była na ostatnim, siedemnastym miejscu w kraju. Pierwszy
rok to była ciężka walka całego zespołu o to, żeby się utrzymać na powierzchni. Zgodziliśmy się zamrozić jedną trzecią swoich zarobków do momentu odzyskania płynności
finansowej. Podjęliśmy także szereg dodatkowych działań
oszczędnościowych i naprawczych. Udało się. W kolejnym
roku przywróciliśmy ludziom całe wynagrodzenie, a w finansowym rankingu rozgłośni regionalnych Radio Łódź
awansowało na piąte miejsce.

Łodzianin z wyboru
O tym, jakimi cechami musi charakteryzować się Łodzianin Roku, ile kilometrów
światłowodów jest w łódzkim radiu i dlaczego od czasu do czasu chodzi
w góralskim stroju, rozmawiamy z Dariuszem Szewczykiem, prezesem Radia Łódź.
LIFE IN. Łódzkie: Kim dla Pana jest Łodzianin Roku?
Dariusz Szewczyk: Jest to ktoś, kto swoim codziennym
życiem i czynami zasłużył się dla Łodzi i dla łódzkiej
społeczności, kto jest przykładem, wartym naśladowania
i można go stawiać innym jako wzór, a przede wszystkim
ktoś cieszący się powszechnym szacunkiem. Z pełnym
przekonaniem mogę powiedzieć, że właśnie takimi osobami byli wszyscy dotychczasowi laureaci plebiscytu.
Plebiscyt Łodzianin Roku ma 28 lat i chyba już na trwałe
wpisał się w łódzką tradycję. Pamięta Pan tamten
pierwszy wybór?
Pamiętam bardzo dobrze, bo to był jedyny rok, kiedy
przyznaliśmy tytuł w trzech kategoriach: samorząd,
kultura i biznes. W kolejnym roku zmieniliśmy zasady
i od tamtej pory tytuł przyznawany jest tylko jednej osobie. Dziś to jeden z najstarszych łódzkich plebiscytów
i rzeczywiście stał się już elementem łódzkiej tradycji,
choć wtedy nawet nie przypuszczaliśmy, że tak długo
przetrwa. Warto dodać, że plebiscyt angażuje większość
łódzkiego środowiska dziennikarskiego. Inicjatorem
i pomysłodawcą plebiscytu było Radio Łódź, ale pozostałe łódzkie redakcje, a także ogólnopolskie, które mają
w Łodzi swoje redakcje i korespondentów aktywnie
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w nim uczestniczą. O przyznaniu tytułu decydowała kapituła, w której zasiadali redaktorzy naczelni łódzkich
mediów. To się zmieniło i dziś ostateczny wybór należy
do słuchaczy, widzów, czytelników gazet i internautów.
Podczas głosowania to oni decydują o tym, komu przypadnie tytuł i statuetka Łodzianin Roku.
No właśnie, laureaci plebiscytu, z którymi rozmawiałem
na ten temat mówią, że tytuł ma w związku z tym
ogromną wartość...
... i jeszcze większy ciężar, bo zobowiązuje do tego, by być jeszcze lepszym człowiekiem i jeszcze aktywniej działać na rzecz
miasta. Laureaci, ale także pozostali nominowani, są przez
cały czas bacznie obserwowani przez łódzką społeczność.
I chcąc nie chcąc muszą świecić dobrym przykładem.
Porozmawiajmy trochę o Radiu Łódź. Za każdym razem
kiedy tu zaglądam, widzę zmiany – nowa recepcja, nowe
studio, wyremontowane pokoje dziennikarskie, nowe
komputery. Cały czas coś się dzieje...
Akurat te zmiany widać, bo wpływają na estetykę miejsca
i poprawiają komfort pracy. Należało je przeprowadzić,
bo budynek już od ponad 15 lat nie był remontowany. Jednak
największych zmian, które ostatnio przeprowadziliśmy nie

Jakie zatem plany na najbliższy czas?
Na pewno będziemy kontynuować remont budynku radia.
Mamy też plany uruchomienia kolejnych lokalnych pasm
radiowych w czterech regionach województwa łódzkiego.
Po Sieradzu chcielibyśmy stworzyć studia w Piotrkowie,
Skierniewicach, Kutnie i Radomsku i nadawać stamtąd
programy skierowane do lokalnych słuchaczy. Chcemy też
kupić satelitarny wóz transmisyjny, który pozwoli szybko reagować na różnego rodzaju wydarzenia i nadawać
bezpośrednie transmisje z terenu. Samochód już został
zamówiony, a teraz trwa procedura przetargowa na jego
wyposażenie. Myślę, że do wakacji będzie gotowy.
Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi – pierwszy przyznany przez
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, drugi przez Prezydenta
Andrzeja Dudę. Nie wiedziałem, że Radio Łódź ma aż tak
zasłużonego prezesa…
Srebrny Krzyż od prezydenta Lecha Kaczyńskiego dostałem
za pracę na rzecz radia oraz za krzewienie kultury polskiej
i patriotyzmu. To było w pierwszej kadencji na stanowisku
prezesa Radia Łódź. Po piętnastu latach za to samo zostałem
doceniony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tym razem Złotym Krzyżem Zasługi. Jako ciekawostkę powiem, że rodzinie
nie jestem jedynym, który dostał Krzyż Zasługi. Pierwszym
był mój ojciec. Najbardziej dumny jestem jednak z innego
odznaczenia przyznanego ojcu jeszcze przez prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego – jest to Krzyż Armii Krajowej.
Dostał go w latach 70., a odbierał od Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Kultury Paryskiej.
Mówi Pan o sobie, że jest łodzianinem z wyboru. Od jak
dawna mieszka Pan w Łodzi?
Ponad trzydzieści lat temu przyjechałem do Łodzi na studia i zostałem.
A co Pan studiował?
Mogę powiedzieć, że odebrałem w życiu wszechstronne
wykształcenie. Kiedy byłem dzieckiem, rodzice uznali,
że powinienem mieć wrażliwość muzyczną i zapisali mnie
do szkoły muzycznej. Po podstawówce stwierdzili jednak,

że muszę mieć jakiś konkretny zawód, dlatego skończyłem
technikum ze specjalnością budowy dróg i mostów. Z kolei po maturze trafiłem na Politechnikę Łódzką na kierunek związany z maszynami do robót ciężkich. Po kliku
latach znudziło mnie to i dyplom zrobiłem z eksploatacji
samochodów i ciągników, wtedy najmodniejszy kierunek
na politechnice. Jestem także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie skończyłem studia podyplomowe dla kadry kierowniczej mediów publicznych.
Rzeczywiście wykształcenie wszechstronne. Wróćmy
jednak do szkoły muzycznej – gra Pan na czymś?
Gram na akordeonie i gitarze, i zdradzę, że w swoim życiu
mam nawet epizod koncertowy.
Grał Pan w jakimś zespole?
Będąc na studiach mocno zaangażowałem się w piosenkę
studencką i turystyczną. W Łodzi startował wtedy przegląd
Yapa i w 1977 roku wspólnie z zespołem, w którym śpiewałem i grałem na gitarze, wystartowaliśmy w nim. Piosenka,
którą skomponowałem bardzo się spodobała i trafiliśmy do
grona laureatów Yapy. Dzięki temu wystąpiliśmy na największym festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie. Poznałem wtedy wiele znakomitości polskiej muzyki: Andrzeja
Poniedzielskiego, Elę Adamiak, Przemka Gintrowskiego czy
Jacka Kaczmarskiego. Z niektórymi zawiązała się wieloletnia przyjaźń. Jako ciekawostkę powiem, że w ubiegłym roku
wyszła płyta, z przeglądem piosenek studenckich i turystycznych. Jest na niej mój utwór „Przylądek dobrych snów”,
z którą wystąpiliśmy na Yapie w 1977 roku.
Śpiewa Pan jeszcze czy tylko słucha muzyki w Radio Łódź?
Jestem aktywnym żeglarzem, a nawet powiedziałbym niewolnikiem żeglarstwa. Mam swoją łódkę na Mazurach i kiedy
tylko mogę, to pływam. Wieczorami przy ognisku czy na łódce zdarza mi się pośpiewać. Wciąż sprawia mi to ogromną
przyjemność. A jeżeli chodzi o muzykę, której lubię słuchać,
to od zawsze był to, jest i będzie jazz. Kiedy tylko mogłem, to
jechałem do Warszawy na Jazz Jamboree. Aktywnie działam
też w łódzkim Stowarzyszeniu Jazzowym Melomani.
A skąd w Pana życiorysie zawodowym wzięło
się sadownictwo…?
Pochodzę z rodziny sadowniczej i sadownictwo zawsze
było mi bliskie. Dziesięć lat temu, kiedy straciłem pracę
w radio trafiłem na piękną Sądecczyznę. Tam między Starym a Nowym Sączem jest urocza miejscowość Brzeźna,
a w niej zakład uprawy malin. Kiedy zacząłem tam pracę,
spółka była w stanie upadłości. Udało mi się ją wyprowadzić na prostą i jest dziś największym hodowcą malin
na świecie. Mam z tego tytułu ogromną satysfakcję, ale
jeszcze większą sprawili mi mieszkańcy tamtych okolic,
którzy zaprosili mnie do Związku Podhalan. W prezencie dostałem od nich kompletny strój góralski, który jako
członek związku mam obowiązek nosić we wszystkie
święta narodowe. W tym roku, ku zdumieniu wszystkich,
ubrany w strój góralski uczestniczyłem w święcie flagi. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler
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Przyszłość zaczyna się
w Technikum Automatyki i Robotyki
Szkoła stworzona w porozumieniu z biznesem i dla biznesu. Dla uczniów technikum
współpraca z łódzkimi firmami zaczyna się od pierwszej klasy i trwa do końca
edukacji. Rozmawiamy z Wiesławą Zewald, prezesem spółki Strefa Edukacji
i Bartoszem Rzętkiewiczem, dyrektorem Technikum Automatyki i Robotyki.
LIFE IN. Łódzkie: Rozmawiamy, a za ścianą trwa drugi
Festiwal Zawodów Technicznych. To dobre miejsce do
prezentacji oferty szkoły?
Wiesława Zewald: Najlepsze! Są tu z nami inwestorzy,
przedstawiciele łódzkiego biznesu i setki młodych ludzi, dla których właśnie robimy to wydarzenie. Wszyscy
mamy świadomość, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat
rynek wchłonie każdego pracownika z wykształceniem
technicznym. To jest również ważne dla młodych ludzi,
ponieważ oni muszą wiedzieć jaki zawód wybrać, żeby
potem nie narzekać na byle jaką pracę, albo na jej brak. Jestem pewna, że część z nich właśnie tutaj i teraz decyduje
o swojej przyszłej edukacji i życiu.
A oferta Technikum Automatyki i Robotyki
prezentowana na festiwalu cieszy się popularnością?
Bartosz Rzętkiewicz: Powiedziałbym, że cieszy się bardzo dużą popularnością. Jesteśmy jedyną w Polsce szkołą z takimi uprawnieniami. Mamy przywilej i prawo do
kształcenia w zawodzie, którego do tej pory nie było, czyli
technika automatyki i robotyki. Podczas festiwalu nasi
uczniowie prezentują szkołę i opowiadają rówieśnikom,
jaka jest i dlaczego właśnie tutaj warto zacząć naukę.
A dlaczego warto?
Bartosz Rzętkiewicz: Ponieważ jesteśmy szkołą stworzoną w porozumieniu z biznesem i dla biznesu. Dla naszych
uczniów współpraca z łódzkimi firmami zaczyna się od
pierwszej klasy i trwa do końca edukacji.

50

Od początku powstania Technikum deklarujecie
Państwo, że rozwój i dorastanie uczniów będzie
się odbywało w środowisku biznesowym. Co to
praktycznie oznacza?
Wiesława Zewald: To, że jesteśmy jedną z najbardziej
probiznesowych szkół w Polsce, a nasi uczniowie dokładnie poznają środowisko, w którym kiedyś będą pracować.
Teraz organizujemy im wycieczki do łódzkich firm, a za jakiś czas będą tam odbywać staże zawodowe i praktyki.
Bartosz Rzętkiewicz: Warto podkreślić to, że dzięki praktykom i stażom nasi uczniowie uzyskają wysokie kompetencje nie tylko zawodowe, ale również społeczne. Badania
wykazują, że większość z nas zdobywa pracę dzięki kompetencjom zawodowym. Okazuje się jednak, że najczęstszym
czynnikiem utraty pracy jest brak kompetencji społecznych. Coraz częściej młodzi ludzie nie potrafią współpracować, komunikować się, zorganizować sobie pracy. Praktyki,
które im zaproponujemy, będą miały ten walor, że poznają
kulturę organizacyjną swoich potencjalnych pracodawców
i nabędą potrzebnych kompetencji społecznych.
Pierwsze pół roku działalności Techniku Automatyki
i Robotyki za nami. Jak Państwo podsumujecie ten czas –
czy wszystko udało się tak, jak sobie zaplanowaliście?
Wiesława Zewald: Przede wszystkim dotrzymaliśmy
wszystkich złożonych obietnic, a dzięki temu staliśmy się
wiarygodni. Obiecaliśmy uczniom uzyskanie wyjątkowego zawodu, stały kontakt z łódzkim biznesem, współpracę
z Politechniką Łódzką w zakresie kształcenia zawodowego,

zajęcia sportowe w Zatoce Sportu i przede wszystkim
doskonałych nauczycieli – te wszystkie obietnice spełniliśmy. Dodatkowo obiecaliśmy im zajęcia z informatyki
i programowania oraz naukę dwóch języków niezbędnych w zawodach technicznych, czyli angielskiego i niemieckiego, i to też dostali.
Bartosz Rzętkiewicz: Dla każdej nowej szkoły najistotniejszy jest pierwszy rok działalności. Dla nas ten rok nie
był i nie jest łatwy, ponieważ musieliśmy tak wszystko
zorganizować, żeby uczniowie nie mieli problemów z mobilnością i nauczeniem się tego, że w szkole lekcji nie kończy dzwonek tylko nauczyciel.

Wśród zawodów przyszłości ogłoszonych na początku
roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej znalazł się
zawód technika automatyki i robotyki. Można zatem
powiedzieć, że popularność szkoły może tylko rosnąć.
Wiesława Zewald: I będzie rosła. Warto przypomnieć,
że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zanim zaproponowała powstanie szkoły, przeprowadziła wśród inwestorów badania dotyczące tego, jacy pracownicy będą
najbardziej potrzebni w niedalekiej przyszłości. Wyszło,
że technicy automatyki i robotyki. A zatem komunikat
Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdza tylko to, co
wiemy od samego początku.

Czy to znaczy, że w szkole nie ma dzwonków?
Bartosz Rzętkiewicz: Nie ma. Lekcje zorganizowane są
w półtoragodzinne bloki, po których nauczyciel robi dziesięciominutową przerwę i zaczyna kolejny blok. W ten
sposób uczniowie uczą się odpowiedzialności i samodzielności, a my przygotowujemy ich do trochę innego trybu
nauczania, bardziej charakterystycznego dla uczelni
wyższej niż szkoły średniej. Warte podkreślenia jest też
to, że naszym partnerem naukowym i merytorycznym
jest Politechnika Łódzka i wszyscy nasi uczniowie mają
tam otwartą drogę na studia. Dlatego chcieliśmy, żeby oni
już teraz przyjęli lekko studencki styl nauki. A wracając
do podsumowania dotychczasowej działalności technikum dodałbym jeszcze jedną kwestię. Otóż otrzymaliśmy
dofinansowanie na realizację projektu unijnego, który zaczniemy realizować od nowego roku szkolnego.

A jak Technikum zachęca ósmoklasistów do skorzystania
z oferty szkoły?
Bartosz Rzętkiewicz: W każdy możliwy sposób. Teraz
zorganizowaliśmy Festiwal Szkół Technicznych, 25 marca i 5 maja zapraszamy wszystkich chętnych uczniów
i rodziców na dni otwarte szkoły. Cały czas koncentrujemy się na tym, żeby być tam, gdzie są nasi potencjalni
uczniowie. Taką możliwość dają na przykład targi edukacyjne, które odbędą się na początku marca, ale też
lekcje przybliżające poszczególne zawody, które Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje u siebie
i w zainteresowanych szkołach. Aktywnie działamy także w mediach społecznościowych.

Na czym polega projekt?
Wiesława Zewald: Zaproponujemy naszym uczniom
możliwość uzyskania uznawanych na całym świecie certyfikatów Siemensa. Oznacza to, że po ukończeniu technikum nie tylko będą mieli zawód automatyka i robotyka,
ale dodatkowo uzyskają takie kompetencje, których nie
dają inne szkoły. Chcemy im też zaproponować wirtualną
naukę języka w taki sposób, w jaki najbardziej lubią, czyli
za pośrednictwem technologii VR (virtual reality – wirtualna rzeczywistość). Pozwoli to sprawnie i szybko opanować język techniczny angielski albo niemiecki.
Bartosz Rzętkiewicz: Idąc na skróty powiem, że po założeniu gogli czy hełmu VR, uczeń będzie mógł znaleźć się
w świecie, do którego na co dzień nie ma dostępu, na przykład zobaczyć i wirtualnie obsługiwać jakąś skomplikowaną maszynę. To jest nauka przez zabawę, czyli coś, co
nie męczy, a jednocześnie daje niesamowite efekty.
Technikum ma uprawnienia szkoły publicznej i uznane
zostało przez MEN za szkołę eksperymentalną. Co to
oznacza dla szkoły i przede wszystkim dla uczniów?
Wiesława Zewald: Startując z technikum musieliśmy
wprowadzić takie rozwiązania, których nie mają inne
szkoły, zarówno programowe, metodyczne, jak i organizacyjne. Poza tym przez cały czas pokazujemy, że edukacja może być blisko inwestora, a nasi uczniowie potrafią
być odpowiedzialni, zdyscyplinowani i zorganizowani.
W przypadku Technikum bycie szkołą eksperymentalną
oznacza także to, że oprócz realizacji obowiązującego programu, mamy dodatkowe lekcje i zajęcia.

Z pierwszego naboru do Technikum jesteście
zadowoleni? Ilu uczniów zostało przyjętych do
pierwszej klasy?
Wiesława Zewald: Wszystko przebiegło zgodnie z planem – przyjęliśmy uczniów do dwóch klas. Oczekiwaliśmy uczniów pasjonatów, którzy niekoniecznie są najlepsi
ze wszystkiego, ale mają określone zainteresowania techniczne. I właśnie tacy do nas przyszli.
Już niebawem nabór na kolejny rok. W planach
Technikum jest zwiększenie kierunków nauczania.
Oprócz automatyki i robotyki jakiego jeszcze zawodu
zamierzacie Państwo uczyć w szkole?
Wiesława Zewald: Od września chcemy uruchomić
trzy klasy pierwsze i utrzymać w nich liczbę uczniów
na dotychczasowym poziomie czyli około 20-23 osób – to
jest nasz główny cel. Kształcenie zawodowe w małej grupie
jest efektywniejsze. A jeżeli chodzi o dodatkowy profil, to
zastanawiamy się nad otwarciem klasy informatycznej. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler

Technikum Automatyki i Robotyki
ul. Milionowa 12, 93-193 Łódź
(budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego)
info@technikum.io
tel. 724 240 515
tel. 42 275 50 76
facebook.com/TechnikumAiR
instagram.com/technikum.io
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Każdy pretekst jest dobry, żeby znaleźć
czas tylko dla siebie i zrobić w życiu
coś fajnego. – My kobiety zbyt często
stawiamy siebie i swoje potrzeby
na ostatnim miejscu. Dlatego już dziś
zapraszamy wszystkie panie, na kolejną
edycję Targów ALIBI – mówią
organizatorki i pomysłodawczynie
wydarzenia, które w tym roku odbędzie
się we wrześniu w Art_Inkubatorze.
LIFE IN Łódzkie: Może na początek nieco przewrotnie
– naprawdę potrzebujemy ALIBI, by wyrwać się z domu?
Dominika Olaszek: Zdecydowanie TAK! Każdy pretekst
jest dobry, żeby zrobić w życiu coś fajnego. Jak mawiał
Mark Fisher: „Najlepszy czas na działanie jest teraz”.
Zauważyłyśmy, że my kobiety, mamy taką umiejętność,
że często stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Najpierw
dom, dzieci, praca, a jak zostanie chwila, to wtedy robimy
coś z myślą o sobie. Dlatego już dzisiaj, z tak dużym wyprzedzeniem, proponujemy zapisać dzień – 27 września
w kalendarzu, jako wolny od wszelakich zajęć, by móc go
spędzić z nami, w towarzystwie wielu wspaniałych kobiet. Niech to będzie nasz dzień. Dzień spotkania z przyjaciółkami, inspiracji, odkrywania nowych marek.
Katarzyna Olasik: Czasem potrzebny jest jakiś bodziec,
żeby wyrwać się z codziennej rutyny, odłożyć na bok nasze obowiązki i zrobić coś dla siebie. Zdarza się, że mała
przyjemność potrafi dużo zmienić w naszym myśleniu
czy nastawieniu.
Za nami dwie edycje Targów ALIBI. Czym się różniły?
Czego nauczyły?
Katarzyna Olasik: Druga, ubiegłoroczna edycja zdecydowanie różniła się od pierwszej. Pierwszym wyróżnikiem
było na pewno miejsce. Decyzja o zorganizowaniu imprezy w Art_Inkubatorze sprawiła, że udało nam się stworzyć bardziej kameralny i mniej formalny klimat. To nie
tylko nasze odczucie, ale też naszych gości i wystawców.
Widać było, że każdy czuje się bardziej swobodnie. Myślę,
że to również zasługa naszych wystawców, którzy zarówno przy pierwszej, jak i przy drugiej edycji zadbali o wyjątkową atmosferę. Staramy się budować wspólnie z nimi
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takie relacje, które później zaowocują podczas eventu. Od
początku projektu mamy świadomość tego, że nasze nastawienie, podejście oraz kontakt z osobami, z którymi
współpracujemy, mają wpływ na efekt końcowy. Dlatego
bardzo staramy się o to dbać.
Dominika Olaszek: Postawiłyśmy też na trochę inny
asortyment. Pojawiło się więcej dodatków do domu i artykułów wyposażenia wnętrz. Wśród wystawców nie mogło oczywiście zabraknąć projektantów ubrań i biżuterii.
Dołączyło do nas także dwóch fantastycznych partnerów
głównych: mBank Polska i Amaryllis Clinic, którzy przygotowali mnóstwo niespodzianek i wartościowych upominków na swoich stoiskach, za co bardzo dziękujemy. Dodatkową atrakcją był pokaz mody dla kobiet dnia codziennego
zorganizowany przez Adrianę Jabłońską z T. Point Studio
Łódź. Druga edycja ALIBI utwierdziła nas w przekonaniu,
że takie wydarzenie jest w Łodzi potrzebne.
Czy już wiecie, czego konkretnie poszukują kobiety?
Katarzyna Olasik: Każda z nas jest inna i każda szuka
czegoś innego. Chyba ciężko byłoby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego staramy się, aby na targach była duża różnorodność produktów.
Dominika Olaszek: Myślę, że kobiety poszukują przede
wszystkim jakości i ciekawego designu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się biżuteria, naturalne kosmetyki,
niesztampowe ubrania i buty. Coraz chętniej kupujemy
u projektantów, unikając masowych produktów.
Widać, że targi na stałe zagościły już na mapie Łodzi.
Czym będzie się wyróżniać trzecia edycja?
Dominika Olaszek: Nie chcemy zdradzać szczegółów, ale
na pewno szykujemy sporo niespodzianek. Natomiast sama
idea spotkania w jednym miejscu dużej ilości fajnych kobiet,
które będą mogły zrobić zakupy, zainspirować się, wziąć
udział w ciekawych prelekcjach pozostanie bez zmian. To
właśnie na tym od początku opiera się nasz projekt.
Choć ALIBI określacie jako imprezę targową, nie do
końca wpisuje się ona jednak w takie schematy?
Katarzyna Olasik: Zdecydowanie ALIBI to nie tylko
impreza targowa. Od początku chciałyśmy stworzyć
wydarzenie, które będzie oferowało coś więcej. Myślę,
że doskonale widać było to podczas drugiej edycji. Panie
przychodziły w większym gronie, zabierały mamę, siostrę, przyjaciółkę, żeby spędzić wspólnie kilka godzin
i skorzystać z propozycji, które dla nich przygotowałyśmy.
To najlepszy dowód na to, że dobrze czuły się na ALIBI.
O taki klimat wydarzenia nam właśnie chodziło.
Kogo chętnie zaprosiłybyście na targi, mam oczywiście
na myśli wystawców. Z kim Wam po drodze?
Dominika Olaszek: Tak jak przy pierwszych dwóch edycjach zależy nam na oryginalnych produktach. Na pewno
nie może zabraknąć projektantów odzieży, biżuterii czy
designerskich mebli oraz dodatków do domu. To nasze
MUST HAVE. Ale tak, jak wcześniej wspomniałyśmy targi
to nie tylko możliwość zakupów, ale też warsztaty i prelekcje, dlatego chętnie zapraszamy do współpracy osoby,
które chcą podzielić się swoją wiedzą i pasją.

Dlaczego Waszym zdaniem warto wybrać się na łódzkie
Targi ALIBI?
Katarzyna Olasik: Dlaczego?...bo to naprawdę fajne wydarzenie. A tak całkiem poważnie, to mamy nadzieję, że również przy tej edycji razem z naszymi wystawcami stworzymy atmosferę, w której panie będą się dobrze czuły i miło
spędzą czas, korzystając z tego, co dla nich przygotowujemy.
Dominika Olaszek: Istotne jest również to, że nasze wydarzenie jest miejscem dla kobiet w każdym wieku. Widok zadowolonych, uśmiechniętych twarzy jest dla nas
najlepszą motywacją do zrobienia kolejnej edycji. To dla
nas naprawdę ważne, żeby panie czuły się na wydarzeniu
swobodnie. Oczywiście panów też zapraszamy. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler
www.targialibi.pl
Art_Inkubator, Łódź, Tymienieckiego 3
27 września 2020, godzina 11-18
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Dzięki współpracy z Instytutem uczniowie „Gastronomika” mogą korzystać z doświadczenia i wiedzy specjalistów z różnych dziedzin. Praktycznie co miesiąc szkoła wysyła do Piaseczna kilkudziesięciu uczniów. Mają
okazję rozwinąć tam swoje umiejętności i poznać trendy
obowiązujące w gastronomii. Przede wszystkim jednak
pod okiem najlepszych fachowców w branży przygotowują dania różnych kuchni i nawiązują kontakty, które
później mogą im pomóc znaleźć pracę w najlepszych polskich restauracjach. Warto podkreślić, że pobyt uczniów
w instytucie oraz koszty transportu pokrywają Transgroumet i hala Selgros przy Rokicińskiej.

Międzynarodowy konkurs

Selgros i Transgourmet, czyli
odkrywanie kulinarnych talentów!
Co łączy Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi z Selgros Cash & Carry i Transgourmet? Jedni i drudzy odkrywają kulinarne talenty! Popularny „Gastronomik” co roku
wypuszcza w świat doskonałych kucharzy, a gigant
handlowy mocno ich w tym wspiera.
Wspieranie rozwoju działalności hoteli, restauracji
i cateringu w skrócie HoReCa jest od lat ważną częścią
działalności Transgroumet i Selgros Cash & Carry.
– Można powiedzieć, że z szeroko rozumianą branżą
hotelarską i gastronomiczną współpracujemy od zawsze – mówi Marek Chruścielewski, dyrektor hali Selgros Łódź-Rokicińska. – W Łodzi ta współpraca trwa już
ponad dwadzieścia lat, kiedy otworzyliśmy halę Selgros
przy Rokicińskiej, jedną z pierwszych w Polsce. Od kilku lat wspieramy także Zespół Szkół Gastronomicznych,
który kształci naprawdę doskonałych kucharzy.
Popularny łódzki „Gastronomik” to szkoła, która
kształci na trzech kierunkach: kucharskim, kelner-

Selgros Cash & Carry
Ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego,
oferująca pełne zaopatrzenie dla osób
prowadzących działalność gospodarczą. Z sukcesem działa w 18 polskich oddziałach, zatrudniając przeszło cztery tysiące pracowników.
W Łodzi działają dwie hale Selgros przy ulicy Rokicińskiej i Pabianickiej. Od 2014 roku działa również sklep internetowy www.
Selgros24.pl, który umożliwia dokonywanie zakupów przez Internet dla zarejestrowanych klientów Selgros Cash & Carry.
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skim oraz żywienia i usług gastronomicznych. Absolwenci technikum co rok zasilają dziesiątki restauracji
w kraju i za granicą. To tutaj swoją wiedzę o tym jak
przygotowywać kulinarne specjały zdobywają także
przyszli kucharze i szefowie kuchni. A wspierają ich
w tym Selgros Cash & Carry i Transgourmet, które
zapraszają kulinarne talenty i przyszłych mistrzów
gastronomii do swojego Instytutu Kulinarnego Transgourmet. To właśnie tam młode talenty kulinarne
mogą podpatrywać i uczyć się od najlepszych.

Spotkania w Instytucie

Instytut działa dziś w dwóch miejscach – od 2015 roku
w centrum logistyczno-magazynowym Transgourmet
Food Service w Ożarowie Mazowieckim, gdzie najpierw funkcjonował jako Akademia Kulinarna oraz
w nowo otwartym, bardziej przestronnym miejscu –
w budynku hali Selgros Cash & Carry, w Piasecznie
pod Warszawą. Spotkania w Instytucie zawsze są wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń z właścicielami restauracji, szefami kuchni i ich podopiecznymi.
Na zainteresowanych czekają tam między innymi
dziesięć dwuosobowych stanowisk do gotowania wyposażonych w najnowszej generacji sprzęt kuchenny,
odwzorowujących kuchnie najlepszych europejskich
restauracji uhonorowanych gwiazdkami Michelin, supernowoczesne piętnastoosobowe stanowiska do szkoleń baristycznych i barmańskich oraz bogaty program
szkoleń kulinarnych i sommelierskich. Ekspertem Kulinarnym w Instytucie jest Bartosz Peter, który jest dwukrotnym laureatem Kulinarnego Pucharu Polski oraz
kapitanem Narodowej Reprezentacji Polski Kucharzy.

W Instytucie pod okiem najlepszych fachowców trenują także polscy reprezentanci międzynarodowego konkursu Les Chefs en Or. To jeden z najbardziej
prestiżowych konkursów kulinarnych w Europie.
Organizowany co dwa lata przez francuski oddział
Transgourmet, wyłania najlepszych kucharzy w kategorii Profesjonalista oraz Uczeń, z krajów, w których działa Transgourmet. Światowej sławy jury
pod przewodnictwem Thierrego Marxa, którego
kuchnia nagrodzona została dwoma gwiazdkami
Michelin, ocenia smak oraz sposób podania, ale także profesjonalizm i umiejętności techniczne rywalizujących kucharzy.
Do finału polskich eliminacji, który odbył się w Piasecznie awansowali Jacek Darnowski, Jakub Sobczak,
Wiktor Miksa i Bartosz Gorgol – młodzi kucharze z łódzkiego „Gastronomika”. Dla całej czwórki start w konkursie Les Chefs en Or i zakwalifikowanie się do finału, to
ogromna promocja.
– W konkursie wystartowaliśmy w kategorii Uczeń.
Każdy ze startujących dostał te same składniki, z których musiał przygotować danie konkursowe. Była
kaczka, dynia piżmowa i śliwka. Przygotowaliśmy
z tego danie według zasady „zero waste”, czyli nic nie
mogło się zmarnować – opowiada Jakub Sobczak.

Przyszłość gwarantowana

Chodzą do klasy maturalnej i w tym roku kończą
edukację. Już teraz myślą o swojej przyszłości zawodowej. Od wielu miesięcy współpracują z łódzkimi
restauracjami, gdzie podpatrują zawodowych kucharzy i uczą się, jak w kucharskim rzemiośle być
najlepszym. – Podczas konkursu poznaliśmy wiele
ważnych osób ze świata gastronomii, którzy pokazali nam co zrobiliśmy dobrze, a co powinniśmy poprawić. To z pewnością pomoże nam w przyszłości
– podkreśla Jacek Darnowski.
Przyznają, że gastronomię traktują jak przygodę życia, a udział w konkursie jako szansę na lepszy start
zawodowy. Absolwenci popularnego „Gastronomika”
pracę mają zagwarantowaną. Trafiają do restauracji
i lokali w Łodzi i nie tylko. Jeden z absolwentów szkoły ma pracę w warszawskiej restauracji, której przyznano gwiazdkę Michelin. Inny wyjechał do Francji
i tam otworzył własny lokal, który też został uhonorowany gwiazdką Michelin.

Transgourmet i Selgros
wspierają uczniów
Zofia Wrześniewska, dyrektor Zespołu
Szkół Gastronomicznych w Łodzi
Z halą Selgros przy Rokicińskiej
współpracujemy dwutorowo –
kupujemy tam wszystkie produkty spożywcze dla szkolnego
warsztatu i na zajęcia praktyczne. Uczestniczymy też w szkoleniach przeznaczonych dla
uczniów i kadry pedagogicznej.
Co najmniej raz w miesiącu
ponad czterdziestu naszych
uczniów wyjeżdża do Instytutu Kulinarnego w Piasecznie.
Dodatkowo Selgros wspiera nas przy różnego rodzaju
konkursach, fundując nagrody dla uczniów. Dla najlepszych przygotował profesjonalne kitle kucharskie
z wyszytymi nazwiskami i fartuchy.
Uczniowie szkolą się na warsztatach kulinarnych
i baristycznych fundowanych przez Transgourmet,
a nauczyciele mogli wziąć udział w szkoleniu sommelierskim. We wszystkim możemy liczyć na kompleksową pomoc dyrekcji firmy, również w zakresie transportu do Piaseczna i z powrotem.
Nasza szkoła jest nowoczesną placówką, w którą
cały czas inwestujemy. Na potrzeby uczniów mamy
pięć w pełni wyposażonych pracowni technologicznych oraz warsztat, w skład którego wchodzi cukiernia, garmaż, kuchnia i sala konsumencka. Prowadzimy także działalność cateringową i można u nas
zamówić całościową usługę gastronomiczną i kelnerską. W tym zakresie współpracujemy z wieloma łódzkimi firmami i instytucjami.
Szkolna sala konsumencka pomieści około 70 osób,
codziennie serwuje także obiady, na które zapraszamy
w godzinach 13-15. Każdego dnia wydajemy ponad sto
zestawów obiadowych.

Transgourmet
Firma specjalizująca się w hurtowych dostawach dla hotelarstwa,
gastronomii, firm cateringowych
oraz ośrodków opieki społecznej.
Jako kompleksowy dostawca oferuje szeroki asortyment towarów, obejmujący zarówno żywność, jak i pełne wyposażenie oraz urządzenia dla profesjonalnych kuchni i ośrodków
zbiorowego żywienia. Firma ma w Europie ponad 130 tysięcy
klientów, zatrudnia około dziewięciu tysięcy pracowników i ma
1,3 miliarda euro obrotu.
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Sofa Lina została uznana przez magazyn Biznes Meblowy
jedną z 20 najciekawszych premier 2019 roku

Sofa Tactic została nagrodzona
Diamentem Meblarstwa 2020

Sofa Deda

Sofa Galaxy

Sofa Moon została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Diamentem Meblarstwa 2019

WYJĄTKOWY DESIGN I NIEPOWTARZALNY KOMFORT

NOÈME by Poldem

Noème to najnowsza kolekcja mebli przygotowana przez Grupę Poldem,
łódzkiego producenta mebli tapicerowanych, działającego na rynku już od
ponad 20 lat. Meble z tej linii charakteryzuje unikalny design i wyjątkowy
komfort, a kilkadziesiąt rodzajów tkanin oraz kilkaset ich kolorów zapewnia
możliwość dopasowania kolorystycznego do każdego wnętrza i gustu.
Nazwa Noème pochodzi ze starożytnej greki, a oznacza ona „myśl”. Twórcom kolekcji przyświecał jeden
cel: stworzyć nowoczesne meble tapicerowane, które
będą się charakteryzować nowoczesnością oraz unikalnym designem i niepowtarzalnym komfortem. I to
się im doskonale udało!
Marka Noème stworzona we współpracy z francuskimi projektantami, to szesnaście modeli mebli specjalnie
dopasowanych dla różnego rodzaju wnętrz – od tradycyjnych, poprzez kominkowe po nowoczesne, czy też pofabryczne lofty. Kolekcję tworzy 125 różnych modułów
i tkaniny w 250 kolorach. To wszystko sprawia, że każdy
może dopasować mebel do swojego wnętrza oraz wła-
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snych preferencji. Wyjątkową popularnością cieszą się
moduły relaks, które po rozłożeniu umożliwiają wypoczynek w pozycji półleżącej. Dodatkowo część modeli
posiada ruchome zagłówki lub oparcia, co umożliwia
dopasowanie siedziska pod swoje upodobanie.
Marka Noème oznacza także jakość. Każdy mebel jest
ręcznie składany przez tapicerów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Właśnie to sprawia, że choć kolekcja jest młoda – ma niespełna dwa lata – to została
doceniona prestiżowymi nagrodami: sofa modułowa
Moon zdobyła Złoty Medal Międzynarodowych Targów
Poznańskich oraz Diament Meblarstwa 2019 roku, a sofa
Tactic została nagrodzona Diamentem Meblarstwa 2020.

Dodatkowo w ostatnich tygodniach branżowy magazyn
„Biznes meblowy” uznał sofę modułową Lina za jedną
z dwudziestu najciekawszych premier meblowych ubiegłego roku. Kolekcja Noème jest najnowszą w ofercie
Grupy Poldem, polskiego producenta wysokiej jakości
mebli tapicerowanych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na polskim i międzynarodowym rynku meblarskim Poldem znany jest już od 1998 roku. Dziś
to kilka spółek i zakładów produkcyjnych, które razem
tworzą grupę kapitałową o tej samej nazwie.
Siedziba firmy znajduje się w Łodzi, w Pałacu Horak przy ulicy Pabianickiej. Produkcję zlokalizowano w trzech zakładach – w Człopie, Skierniewicach
i Koluszkach. Firma zatrudnia ponad sześćset osób,
a swoje meble eksportuje przede wszystkim do Europy Zachodniej i Skandynawii. Produkowana w Skierniewicach kolekcja Noème jest dostępna w ponad 170
salonach na terenie Europy.
Grupa Poldem znana jest także z innowacyjnych
rozwiązań, które są wdrażane nie tylko do produkcji
mebli. Dla salonów meblowych firma przygotowała
aplikację mobilną 3D Confort Touch, która umożliwia
dowolną konfigurację mebli wraz z wyborem tkanin.
Dodatkowo klient może zobaczyć mebel w rozszerzonej rzeczywistości AR i złożyć zamówienie bezpośrednio z tableta lub smartfona.
www.noemebypoldem.pl

grupa Poldem z nagrodami
W ciągu 20 lat działalności firma wielokrotnie zostawała laureatem prestiżowych nagród Gazele Biznesu, przyznanych
najdynamiczniej rozwijającym się polskim przedsiębiorstwom,
a także licznych nagród i wyróżnień dedykowanych branży
meblowej – 24 Złote Medale MTP przyznanych najlepszym
produktom wystawianym na Międzynarodowych Targach
Poznańskich, 8 tytułów i wyróżnień Produkt Roku w konkursie
wydawnictwa Meble Plus oraz 9 tytułów i wyróżnień Diament
Meblarstwa, będących nagrodą konkursu organizowanego
przez portal branżowy Meble.pl.

informacje
Więcej informacji oraz listę salonów można znaleźć na stronie
internetowej www.noemebypoldem.pl
Zapraszamy do wybranych salonów:
„Empir”, ul. Wigury 21, Łódź, tel. 42 636 48 75
„Studio Komfort” Centrum Handlowe „Metropol”, ul. Jagielońska 82, Warszawa, tel. 22 512 77 33

Łódź, ul. Pabianicka 184/186
tel. 42 633 82 03,
noeme@noemebypoldem.fr

57

styl życia

Dla kobiet, z kobietami
i o kobietach!

LIFE IN. Łódzkie: W tym roku mija pięć lat Festiwalu Kolej
na Kobiety. Szykuje się mały jubileusz…
Michał Kmieć: Aż trudno uwierzyć, że to już pięć lat.
Startowaliśmy niepozornie – w Urzędzie Miasta pojawił
się pomysł, żeby z okazji Dnia Kobiet przygotować dla
mieszkanek Głowna jakieś wydarzenie, które wyciągnie je
z domu i pozwoli spędzić czas w miłym towarzystwie. Zaprosiliśmy zatem firmę, która pokazywała jak prawidłowo
wykonać makijaż, specjalistkę od pielęgnacji i stylizacji paznokci, salon fryzjerki, który wykonywał fryzury uczestniczkom oraz przygotowaliśmy niewielką kawiarenkę
przy współpracy z lokalną cukiernią. Nawet przez chwilę
nie zakładaliśmy, że wydarzenie stanie się cykliczne, ale…
W następnym roku panie już same upomniały się o kolejne
spotkanie, a trzeciego roku zaskoczyła nas ogromna frekwencja. Wtedy zdecydowaliśmy, że kolejne edycje będziemy realizować w hali widowiskowo-sportowej, do której
może wejść nawet kilkaset osób. Dziś wydarzenie cieszy się
popularnością nie tylko wśród lokalnej społeczności.
A co takiego sprawiło, że kobiety zainteresowały
się festiwalem?
Podczas przygotowań do drugiej edycji, pojawił się pomysł,
żeby zorganizować pokaz mody. Nie chcieliśmy jednak,
żeby to był zwykły pokaz. Od słowa do słowa, doszliśmy do
wniosku, że fajnie będzie jeżeli w roli modelek wystąpią
zwyczajne kobiety – nasze sąsiadki, znajome, koleżanki.
Wiek i rozmiar nie miały znaczenia! Kiedy zapytaliśmy
panie z Głowna, czy chciałyby wystąpić na wybiegu i zaprezentować się w różnych kreacjach lokalnych producentów,
spotkaliśmy się ze sporym odzewem, żeby nie powiedzieć,
że z entuzjazmem. Zainteresowanie udziałem w pokazach
mody rosło z edycji na edycję. Chętnych jest tak wiele, że od
2019 roku organizujemy casting. W tym roku przystąpiło do
niego blisko 190 pań, a modelkami chcą zostać już nie tylko
mieszkanki Głowna, zgłoszenia napłynęły z całej Polski.
Ale Festiwal Kolej na Kobiety to przecież nie tylko
pokaz mody…
Zdecydowanie nie tylko! To swego rodzaju „urlop” od
codziennych obowiązków podczas, którego uczestniczki
mogą nawiązywać nowe znajomości, budować pewność
siebie i rozwijać swoje umiejętności, biorąc udział w wielu inspirujących prelekcjach, spotkaniach i warsztatach
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O tym, jak z małej lokalnej imprezy
zrobić wydarzenie rozpoznawalne
w regionie łódzkim, opowiada
Michał Kmieć, twórca i organizator
Festiwalu Kolej na Kobiety.

z gośćmi wydarzenia. Festiwalowy wybieg czeka na te
najodważniejsze, które chcą się wcielić w rolę modelek
i zaprezentować kreacje polskich marek i projektantów.
A pokazywane kreacje będzie można kupić?
Częścią Festiwalu jest showroom, w którym można zapoznać się z produktami i usługami partnerów wydarzenia
i oczywiście kupić to, co się nam spodoba. Swoje stoiska
będzie miało kilkunastu znanych producentów popularnych marek modowych. Warto podkreślić, że festiwal jest
doskonałą okazją przede wszystkim dla tych firm i marek,
które swoje oferty adresują do kobiet. Stoiskom towarzyszyć będzie strefa odpoczynku oraz atrakcje dla dzieci.
Wspomniał Pan o tym, że podczas festiwalu
planowanych jest szereg warsztatów i wykładów. Czy
jest już lista gości i prelegentów, którzy wystąpią w tym
roku na Festiwalu?
Lista jest wciąż uzupełniana, ale część naszych gości już
potwierdziła swoją obecność. Przyjedzie Krystyna Mazurówna, tancerka, pisarka i choreografka, będzie Marta Jarczewska, aktorka Teatru Powszechnego z Łodzi,
Agnieszka Lisowska, specjalistka od finansów, Agnieszka
Ptasińska i Marta Rolnik, które potrafią mówić o szczęściu
jak nikt inny, Magdalena Jakubiec-Cichańska, autorka
bloga modowego dla kobiet po 50. W sumie będzie kilkanaście znakomitych prelegentek.
Każdy może wziąć udział w organizowanym wydarzeniu,
czy jest to impreza wyłącznie na zaproszenia?
Festiwal jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych,
bez względu na miejsce zamieszkania. W tym roku zamierzamy wprowadzić częściową odpłatność, ale tylko na galę
z pokazami mody. Dochód ze sprzedaży biletów na galę
przekażemy dla Fundacji „Pełną Piersią na Rzecz Rozwoju
Rekonstrukcji Piersi”. Pozostałe wydarzenia festiwalowe
i spotkania z zaproszonymi gośćmi będą bezpłatne. l
Rozmawiał Robert Sakowski

styl życia

A dla Pani klientek ma znaczenie, że to właśnie Pani
zaprojektuje im suknię?
Myślę że tak. Mam bardzo dużo klientek, które zaufały
mojej intuicji projektowania. Wracają, a nawet polecają
mnie swoim znajomym. To bardzo miłe uczucie, gdy ktoś
pozwala poprowadzić się przez ten szalony świat mody.
Łatwo się w nim pogubić, ślepo podążając za trendami.

Follow Me – każdego dnia wyglądaj inaczej
Moja marka zaciera granice pokoleń. Dziś wspólne zakupy matki i córki to standard. Ubrania z kolekcji Follow Me nie są krzykliwe i przesycone zbędnymi dodatkami. Charakteryzuje je minimalizm, perfekcyjna konstrukcja i materiały doskonałej jakości.

Jaki jest Pani styl?
Klasyka i minimalizm z odrobiną oryginalności i subtelnych
dodatków, no i szczyptą szaleństwa. (śmiech) Minimalizm,
przez jednych uważany za nudny, dla mnie jest ponadczasowy. Można się w nim bawić stylizacją, zmieniać dodatki
i za każdym razem wyglądać inaczej. Ale… Kobieta, jak wiadomo „zmienną jest”, dlatego muszę przyznać, że bardzo lubię też styl boho. Ktoś powie, że ze skrajności w skrajność.
No cóż, taka jestem. Szczególnie latem, kiedy chcę poczuć się
zwiewnie, lekko i swobodnie.
Swoje klientki jak Pani przekonuje do projektu?
Większość pań, które przychodzą do mnie, ma jakieś wyobrażenie o tym, co chcą i jak to ma wyglądać. Widziały
to w katalogu, albo w internecie, na mojej stronie. Ja oceniam, który projekt pasuje, który należy zmodyfikować,
dodać jakieś elementy. Są też takie klientki, które nie
mają pojęcia po jaką sukienkę przyszły. Wtedy zaczynamy od rozmowy – staram się dowiedzieć, co lubią nosić,
w czym czują się najlepiej, jaki mają charakter – i dopiero później proponuję jakieś konkretne rozwiązanie i projekt. Bywa, że czasami przygotowuję próbne kreacje.

Projektowanie sukni to proces,
który nigdy się nie kończy
O tym, dlaczego podobają nam się jedne kreacje, a innych nie
dostrzegamy, od czego zaczyna się projektowanie i kiedy kończy, i jak
tworzy się markę własnej kolekcji, opowiada Beata Frankowska,
projektantka i właścicielka pracowni BEA Studio Mody.
LIFE IN. Łódzkie: Kiedy widzimy na wieszaku w pracowni,
butiku czy sklepie sukienkę, to nigdy nie zastanawiamy
się nad tym, jak ona powstawała. Ważniejsze jest to
czy ona nam się podoba, czy nie. Co sprawia, że jedne
kreacje przyciągają naszą uwagę, a innych nawet
nie dostrzegamy?
Beata Frankowska: Nie ma jednego powodu, a przynajmniej ja takiego nie znam, że jedne ubrania nam się podobają, a inne nie. Na to, co decyduje o tym, że nagle „przemówi”
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do nas outfit wiszący na wieszaku wśród wielu innych, składa się wiele czynników. Pierwszym co dostrzegamy są kolor,
wzornictwo i ciekawe zestawienie tkanin. Może jakiś oryginalny detal. Następnie dotykając ubrania, oceniamy jakość
tkaniny. Kolejny ruch, to ocena fasonu. Poza tym, gdy kobieta
potrzebuje kupić sobie coś z ubrania, to już wcześniej zaczyna to sobie wyobrażać i wizualizować. Przecież my doskonale wiemy, w czym dobrze wyglądamy i w czym się dobrze
czujemy. Krótko mówiąc, wiemy, co jest w naszym stylu.

Jakich sukni szyje Pani najwięcej?
Najwięcej zamówień mam na suknie wieczorowe i ślubne
oraz na zestawy, na przykład suknie ślubne plus suknie dla
druhen, albo suknia dla panny młodej i mamy. Klientki bardzo sobie cenią możliwość zamówienia takiego zestawu.
Proszę zdradzić, jak Pani projektuje swoje suknie? Od
czego zaczyna się projektowanie i w jakim momencie
może Pani powiedzieć: skończyłam?
Czasem jest to pomysł, który po prostu przychodzi mi do
głowy, czasem inspiracją jest tkanina, która wyznacza
nam kierunek, z czasem projekt zaczyna się od ciekawego
dodatku, który chcę pięknie wyeksponować. A ponad tym
wszystkim jest kobieta, dla której suknia jest przeznaczona. Projektowanie sukni to proces, który w moim przypadku mógłby nigdy się nie kończyć. Jeżeli mam klientkę, która
zostawia mi dowolność, to bywa, że trudno mi się zatrzymać. Wciąż udoskonalam, zmieniam drobiazgi, a najbardziej twórcze myślenie włączam wieczorem i w nocy. Wtedy
niczym „tańczące Eurydyki” wirują mi w głowie pomysły.
Bezsenne noce są bardzo owocne. (śmiech) Najważniejsze
jest, żeby na końcu był efekt „wow!” i zadowolona klientka.
Stworzyła Pani własną markę odzieżową Follow Me,
która ma łączyć pokolenia. Dla jakich kobiet jest ona
przeznaczona i czym się wyróżnia?
Chciałam stworzyć markę, w której nieważny będzie pesel
i rozmiar. Markę, która zaciera granice pokoleń. Stawiam
na jakość tkanin, perfekcyjną konstrukcję i minimalizm,

co daje im ponadczasowy charakter. Modele z kolekcji są
przemyślane od pierwszej kreski projektu przez konstrukcję do ostatniego etapu produkcji, dlatego można je łączyć
ze sobą, stylizować i bawić się modą, a przy tym każdego
dnia wyglądać inaczej. Marka Follow me to kobieta nowoczesna i wygodna. Duży nacisk stawiam na jakość tkanin
i komfort użytkowania. Myślę, że kobiety w każdym wieku
cenią to sobie najbardziej. Znajdziemy w niej modele zarówno na spotkania biznesowe, jak i towarzyskie.
Gdzie można zobaczyć ubiory z tej kolekcji, no i przede
wszystkim, gdzie można je kupić?
Wszystkie modele można zobaczyć na mojej stronie internetowej www.bea-studio.pl. Tam też jest możliwość złożenia zamówienia na konkretny model. Są ceny i jestem
przekonana, że każda Pani znajdzie coś dla siebie. Teraz
wspólnie z Adą Jabłońską otwieramy nową przestrzeń dla
kobiet. Wkrótce będzie wielkie otwarcie.
Projektowanie to Pani pasja czy bardziej sposób na życie?
Jedno i drugie. Od najmłodszych lat interesowałam się
modą i projektowaniem ubrań. Na swoją studniówkę
sama zaprojektowałam i uszyłam sukienkę. Byłam z niej
bardzo dumna. Całe moje dorosłe życie związane było
z przemysłem modowym, ale na poważnie samodzielnym
projektowaniem zajęłam się dopiero kilka lat temu. Czasami żartuję, że stało się to o dobrych kilka lat za późno. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler

Łódź, Kolejowa 7
tel. 510 165 080
www.bea-studio.pl
kontakt@bea-studio.pl
facebook.com/studiomodybea
instagram.com/studiomodybea
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Jej Magnificencja Rektor!
Awangardowość ASP dziś to otwartość na zmiany, wytyczanie trendów,
wychodzenie naprzeciw nowościom i odważne pójście krok dalej niż
inni. Profesor Jolanta Rudzka-Habisiak, Rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi w rozmowie o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości uczelni.
LIFE IN. Łódzkie: W tym roku kończy Pani drugą
kadencję na stanowisku Rektora ASP. Gdyby miała Pani
podsumować w kilku punktach najważniejsze działania,
które w tym czasie zostały zrealizowane na uczelni to co
to by było?
Jolanta Rudzka-Habisiak: Praktycznie całą pierwszą
kadencję poświęciłam na porządkowanie uczelni i postawienie jej na mocnych filarach organizacyjnych i finansowych. I to się udało – ASP dziś, to sprawnie działająca
machina. To po pierwsze. Po drugie: jakość kształcenia,
dydaktyka, dostępność różnych specjalności dla studentów, nowe kierunki dostosowane do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego, czyli krótko mówiąc
studenci. Chciałam stworzyć im takie warunki, by po uzyskaniu dyplomu każdy miał gwarancję znalezienia interesującej pracy, a uczelnię wyciągnąć na taki poziom, aby
dostała jak najwyższą ocenę i w związku z tym taką subwencję, która zagwarantuje jej spokojny rozwój i działanie w kolejnych latach. Po trzecie: promocja uczelni i jej
otwarcie nie tylko na naszą społeczność lokalną, ale również, a może przede wszystkim, na kraj i świat. Stąd takie wydarzenia jak choćby festiwal Łódź Young Fashion,
w którym uczestniczą goście z całego świata. No i wreszcie
po czwarte: inwestycje. Udało się skończyć i wyposażyć
budynek Centrum Promocji Mody, jedyne takie miejsce
w Łodzi. Kończymy wyjątkową inwestycją na Księżym
Młynie, gdzie m.in. będzie siedziba Akademickiego Centrum Designu, ale także warsztaty, ścieżki edukacyjne,
galeria i inne aktywności związane z promocją designu.
Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 21 milionów złotych. Do tego jeszcze mnóstwo innych drobnych, ale bardzo ważnych działań, które sprawiają, że ASP jest nie tylko uczelnią kształcącą młodych ludzi, ale także miejscem,
w którym kreowane są różnego rodzaju wielopokoleniowe inicjatywy integrujące mieszkańców regionu.
W tym roku Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi kończy
75 lat. Czy z tej okazji planujecie Państwo jakieś
wyjątkowe wydarzenia?
Wystawy, gale, konkursy – większość tegorocznych wydarzeń już jest zaplanowana, teraz dogrywane są szczegóły. Ważnym i spektakularnym momentem obchodów
75-lecia będzie czerwcowa gala z okazji zjazdu naszych
absolwentów. Planujemy dla nich nie tylko spotkanie,
ale też pokaz mody i wiele innych atrakcji. Przygotowujemy także wystawy prac osób związanych z uczelnią.
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Chcemy, aby wszystkie wydarzenia cykliczne odbywały się pod hasłem 75-lecia Akademii.
A czy ten nobliwy przecież wiek sprawia, że możemy ASP
uznać za uczelnię poważną i stateczną, czy też wciąż jest
to miejsce dynamiczne i poszukujące swojej tożsamości?
Zdecydowanie to drugie, choć mamy historycznie uwarunkowaną tożsamość – powstaliśmy na gruncie awangardy
i to właśnie Władysław Strzemiński, jeden ze współzałożycieli ASP, zaszczepił w nas ciągłą potrzebę redefiniowania
tego, jak tę awangardę należy rozumieć. Dziś naszą awangardowość postrzegam jako otwartość na zmiany, odważne
pójście krok dalej niż uczelnie z dłuższymi tradycjami. Cały
czas myślę też o ASP jako uczelni, która powinna wytyczać
trendy i wychodzić naprzeciw nowym rozwiązaniom.
Każdy menedżer, a szczególnie menedżer takiej
instytucji jak ASP chce odcisnąć swoje piętno na uczelni
i sprawić, żeby coś ją wyróżniało spośród wielu innych.
Pani się to udało?
Kiedy w 2012 roku zostałam rektorem postawiłam sobie
za cel, by zmienić strukturę ASP, nadać jej nowoczesny
charakter i dostosować do nowej rzeczywistości. Osiem
lat temu na uczelni były cztery wydziały, każdy niezależny, z dużą autonomią – takie małe akademie. Komunikacja między nimi była utrudniona, ciężko było o współpracę, a pomiędzy wydziałami dochodziło do niezdrowej
konkurencji. Zmieniliśmy to i dziś wszyscy pracujemy
na rzecz całej uczelni. Są dwa wydziały – sztuk pięknych
i sztuk projektowych, a kandydaci na studentów ASP zdają
dziś nie na określony wydział, tylko na kierunek. Postawiliśmy na jakość kształcenia, a nie na ilość studentów.
Dzięki tym zmianom możemy w pełni skorzystać z możliwości, jakie dała nam ustawa 2.0 o szkolnictwie wyższym
i wprowadzić uczelnię na zupełnie nowy poziom. Zmieniły się także zasady finansowania uczelni. Wysokość subwencji nie zależy dziś od liczby studentów, lecz bardzo
ważną składową algorytmu obliczającego subwencję jest
dorobek naukowy naszych pedagogów. Wszyscy musimy
wykazywać się kompetencjami, dorobkiem artystycznym
i aktywnością zawodową. To sprawia, że trzeba się cały
czas rozwijać, być wzorem i inspiracją dla naszych studentów. Liczę, że w przypadku naszej ASP będzie to ocena najwyższa. To bardzo ważne, ponieważ zapewni nam
komfort działania na kolejne lata.
Studia na łódzkiej ASP wciąż cieszą się ogromną
popularnością wśród młodych ludzi – średnio o jedno
miejsce stara się trzech kandydatów. Uczelnia nie
narzeka na brak chętnych?

„

Cały czas myślę o ASP jako uczelni, która
owinna wytyczać trendy i wychodzić
naprzeciw nowym rozwiązaniom

Przez lata udało się nam wypracować naprawdę dobrą
markę – dziś wszyscy, którzy chcą studiować na ASP
wiedzą, że uczelnia daje gwarancje zdobycia wykształcenia zarówno artystycznego, jak i praktycznego. No
i przede wszystkim dyplom uczelni otwiera naszym
absolwentom drzwi przyszłych pracodawców, nie mają
problemu ze znalezieniem pracy, szczególnie ci, którzy
skończyli kierunek ubioru, projektowania graficznego,
wzornictwa czy architektury. Rynek wchłania ich momentalnie. Z kolei studentom kierunków artystycznych
staramy się pomóc w promocji, uruchamiając specjalną platformę komunikacji z potencjalnymi klientami.
Wspieramy ich też na rynku sztuki, który w Polsce zaczyna być coraz bardziej aktywny. Biuro Karier Akademii dokłada wszelkich starań w poszukiwaniach pracy
dla naszych absolwentów.
Z roku na rok na ASP przybywa studentów z zagranicy.
Skąd dowiadują się o łódzkiej ASP? Czy uczelnia prowadzi
jakieś akcje promujące ją poza Polską?
Nasze działania promocyjne nazywam „szyciem drobnym
ściegiem”, czyli dużo drobnych inicjatyw. Przede wszystkim działamy w ramach programu Erasmus. Studenci,
którzy przyjeżdżają do nas na wymianę, zachęcają później innych. Podczas wakacji prowadzimy Letnie Międzynarodowe Kursy Grafiki i Tkaniny Artystycznej (PATA).
Dotychczasowe edycje zyskały międzynarodowy prestiż,
a ASP w Łodzi stało się jednym z głównych centrów edukacji letniej w Europie i na świecie. Ważnym elementem
promującym ASP są podróże i spotkania naszych wykładowców z przedstawicielami zagranicznych uczelni. Ja
sama odbyłam ich wiele właśnie po to, żeby nawiązać relacje i zachęcić do przyjazdu do nas.
Przed objęciem stanowiska rektora brała Pani udział –
z sukcesami – w wielu konkursach, Pani prace można
było oglądać na wystawach organizowanych w kraju
i zagranicą. A teraz?
Taki rodzaj aktywności jak wystawy czy konkursy jest dla
mnie bardzo ważny i nigdy z niego nie zrezygnuję. Moje
prace co rok można zobaczyć na różnych wystawach.
W tym roku będę miała kolejne dwie – w kwietniu w Warszawie w Galerii Test, drugą w czerwcu, na ASP w Galerii
Kobro. Po kilka godzin dziennie spędzam nad moją nową
pracą, która będzie się składała z 350 elementów. Do tego
prowadzę zajęcia ze studentami i sobie nie wyobrażam,
żeby tego nie robić.
Rozumiem, że na odpoczynek nie ma Pani zbyt wiele
czasu, ale przecież czasami przytrafia się kilka wolnych
dni. Czym się Pani wtedy zajmuje? Gdzie i jak lubi Pani
spędzać wolny czas?
Mam takie miejsce nad Bałtykiem, w którym co roku spędzam trzytygodniowe wakacje. Jeżdżę tam od wielu lat,
bo tam najlepiej odpoczywam, nabieram sił i regeneruję
się. Poza tym ja kocham spędzać czas z rodziną, z dziećmi
i wnukami, a właśnie tam mogę sobie na to pozwolić. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Monika Szalek
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tutaj pojawia się lekko zwrócony w stronę kierowcy
Smart Cockpit z unikatową, „pływającą” środkową
konsolą. Dzięki najnowszym technologiom i największym w tym segmencie wyświetlaczom wnętrze jest
teraz perfekcyjnie ergonomiczne i nowoczesne oraz
pozwala w pełni cieszyć się doznaniami z jazdy.
Ale nie tylko miejsce kierowcy jest rewolucyjne.
Całe wnętrze zmieniło się i pod względem jakości
oraz komfortu przypomina samochody z wyższego
segmentu. Wysokiej jakości materiały wykończeniowe, deska rozdzielcza, płaty drzwi i obramowanie
środkowej konsoli z powłoką typu soft touch, niezwykle staranne wykończenie elementów wyposażenia,
zmieniona konstrukcja siedzeń... efekty rewolucji są
odczuwalne wszędzie.
Kluczowy element Smart Cockpitu to 9,3-calowy
ekran multimedialny. To największy ekran w tym segmencie. Jest lekko nachylony ku kierowcy i dzięki nowemu systemowi multimedialnemu Renault EASY LINK
oferuje kompletny zestaw łatwo dostępnych, prostych
w obsłudze usług multimedialnych i nawigacji. Umożliwia również zmianę ustawień systemu MULTI-SENSE
i parametrów systemów wspomagających prowadzenie.

w segmencie miejskich SUV-ów, a nawet w samochodach wielofunkcyjnych.
Oprócz takich systemów jak kamera 360° i aktywny
system wspomagania nagłego hamowania z funkcją
wykrywania rowerzystów i pieszych, oferta obejmuje dostępny po raz pierwszy w gamie Renault czujnik
wyjazdu z miejsca postojowego, umożliwiający w pełni bezpieczne wykonanie tego manewru.
Zaawansowane systemy wspomagające prowadzenie
(ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) dostępne w nowym Renault Captur dzielą się na trzy grupy
związane z prowadzeniem, parkowaniem i bezpieczeństwem. Wchodzą w skład oferty Renault EASY DRIVE.
Ich obsługa i regulacja jest łatwa i intuicyjna. Odbywa
się za pomocą ekranu dotykowego systemu multimedialnego Renault EASY LINK.

Silnik: zaawansowany technologicznie

Poczuj moc wrażeń
Nowe wcielenie Renault Captur zadebiutowało na rynku
na początku stycznia. Ten crossover segmentu B cieszący się niezwykłą popularnością, doczekał się drugiej generacji. Nowy Captur to przede wszystkim nowoczesna
sylwetka samochodu, atletyczne i dynamiczne kształty
oraz wnętrze oferujące wiele możliwości aranżacji i jeszcze bardziej przestronne od poprzednika.

takie jak przednia i tylna osłona podwozia, czarne listwy ochronne okalające dolną krawędź nadwozia, nakładki na nadkola oraz aluminiowe relingi dachowe.
Sylwetka Nowego Captura jest bardziej dynamiczna
dzięki przetłoczeniom na pokrywie silnika, nachylonej ku przodowi, wyraźnie opadającej ku tyłowi
linii dachu i zmniejszonej powierzchni szyb. Uwagę
zwracają też przednie i tyle światła w 100 procentach
z diodami LED, mające charakterystyczny dla Renault
układ w kształcie litery C. Do dyspozycji mamy też kilkadziesiąt kombinacji kolorów nadwozia, na szczególną uwagę zasługują kolory Orange Atacama, Czerwony
Flamme oraz Niebieski Iron.

Na zewnątrz: atletyczna sylwetka

Wnętrze: ergonomiczne i nowoczesne

Muskularna sylwetka, komfortowe, innowacyjne wnętrze oraz niezliczone możliwości personalizacji dwukolorowego nadwozia… Większe, jeszcze bardziej nowoczesne Nowe Renault Captur potwierdza swój charakter
prawdziwego SUV-a.

Dzięki bardziej atletycznej sylwetce i podwyższonej
bocznej linii nadwozia Nowy Captur ma wygląd prawdziwego SUV-a. Współtworzą go specyficzne elementy,
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Rewolucja wnętrza zapoczątkowana w nowym Clio
ma swoją kontynuację w nowym Renault Captur, który zyskuje wszelkie cechy auta wyższej klasy. Również

Nowy Captur to również nowoczesne silniki. Dysponuje
szerszą i w znacznym stopniu odnowioną gamą silników benzynowych i wysokoprężnych. Silniki – współpracujące z manualną, 5 – lub 6-stopniową skrzynią biegów bądź z automatyczną, 7-stopniową, dwusprzęgłową
skrzynią EDC – mają teraz zwiększoną moc od 100 do
155 KM w wersjach benzynowych i od 95 do 115 KM
w wersjach wysokoprężnych. Wszystkie są silnikami
najnowszej generacji, wyposażonymi w zawansowane
technologie zapewniające zgodność z wymaganiami
najnowszych norm oraz zoptymalizowany poziom zużycia paliwa i emisji spalin.
Gama silników nowego Renault Captur zostanie
w 2020 roku wzbogacona o hybrydowy zespół napędowy E-TECH Plug-in. Będzie to pierwszy tego rodzaju napęd, zarówno w Grupie Renault, jak i w tym segmencie.

Systemy wspomagania

Nowy Captur wprowadza na szeroką skalę systemy
wspomagania prowadzenia i oferuje najbardziej rozbudowaną i najnowocześniejszą gamę w tym segmencie.
Największą nowością jest EASY PILOT – asystent jazdy
w korku i na autostradzie, system rzadko spotykany

bezpieczeństwo
Nowy Renault Captur uzyskał maksymalną ocenę pięciu gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. Captur został zbudowany na nowej, modułowej platformie Aliansu CMF-B. Ma ulepszoną konstrukcję nadwozia, zmienioną konstrukcję siedzeń, oraz
pasy bezpieczeństwa z pirotechnicznymi napinaczami i ogranicznikiem napięcia, które zapewniają świetne trzymanie ciała.
Renault jest ambasadorem technologii Fix4sure, która gwarantuje
doskonałe trzymanie ciała i uniknięcie tzw. nurkowania.

Zgierz ul. Łódzka 28
Łódź ul. Brukowa 2, ul. Przybyszewskiego 176
www.jaszpol.pl
tel. 42 612 12 22
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Na scenie czuję się jak
ryba w wodzie
Marcin Maciejczak, 13-latek z Bartochowa pod Sieradzem, jest
prawdziwą sensacją trzeciej edycji „The Voice Kids”. Czy wygra program
przekonamy się już 22 lutego podczas wielkiego finału? Nam opowiedział
o wielkich marzeniach, nowych wyzwaniach i planach na przyszłość.
LIFE IN. Łódzkie: Jak się poczułeś, gdy dosłownie
po chwili od momentu, kiedy zacząłeś śpiewać podczas
przesłuchań w ciemno w programie „The Voice Kids”,
wszystkie fotele jurorów się odwróciły?
Marcin Maciejczak: Nawet nie potrafię powiedzieć, co
czułem, kiedy po pierwszych wersach piosenki odwróciły się wszystkie fotele jurorów – Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental. Gdy
wychodziłem na scenę, serce biło mi naprawdę mocno
i myślałem tylko o jednym: chciałem zaśpiewać najlepiej
jak potrafię utwór „I’ll Never Love Again” z repertuaru
Lady Gagi. Reakcja jurorów, jak do tej pory była największym szokiem w moim życiu.
Duża konkurentów trzeba było pokonać, by dostać się do
przesłuchań w ciemno?
Do programu zgłosiło się ponad dwa tysiące dzieci z całej
Polski w wieku 8-15 lat. Do etapu przesłuchań w ciemno
dostało się siedemdziesiąt osób.
Od razu wiedziałeś, kto ma zostać twoim trenerem?
Od początku chciałem iść do Cleo, bo wydawało mi się,
że będziemy mieć wiele wspólnych tematów, ale na scenie serce podpowiadało mi, że mam iść do Dawida. I nie
żałuję. Dobrze nam się wspólnie pracuje. Nawet zaprosił
mnie, bym sapportował jego koncert w Warszawie. To
było wielkie przeżycie.
Skąd pomysł na wzięcie udziału w talent show?
Chciałem spróbować swoich sił, dlatego zgłosiłem się do
programu „Mam talent”. Chociaż moje wykonanie utworu Zbigniewa Wodeckiego „Zacznij od Bacha” wzruszyło
jurorów i publiczność, nie zakwalifikowałem się do finałowej czterdziestki. W ogóle mnie to nie zniechęciło i zgłosiłem się na castingi do trzeciej edycji „The Voice Kids”.
I oczywiście, nie żałuję.
Kiedy zacząłeś śpiewać?
Siedem lat temu, moja babcia pojechała ze mną do Warckiego
Domu Kultury i zapisała mnie na pianino, bo bardzo chciałem, ale babcia nalegała, żeby zapisać mnie jeszcze na lekcje
śpiewu. Ja jej tłumaczyłem, że nie, bo nie dam rady uczyć się
śpiewu i gry na pianinie. Po roku z pianina zrezygnowałem,
bo uznałem, że do mnie nie pasuje i zostałem przy śpiewie.
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Ćwiczysz codziennie?
Nie. Są takie dni, że w ogóle nie śpiewam, bo mam poczucie,
że nie muszę. Bardzo dużo śpiewam przed koncertami, wówczas też układam sobie w głowie własną choreografię.
A piosenki do śpiewania skąd bierzesz?
To z reguły mój nauczyciel wybiera repertuar. W ogóle
zaczynałem od bardzo poważnych utworów – Anny German – Człowieczy los i Tańczące Eurydyki, Edyty Gepard,
Violetty Villas.
Myślałeś może, żeby tworzyć już własne utwory?
Jeszcze jest za wcześnie na to, jeszcze mam za mało doświadczenia, śpiewam głównie covery. Na kanale YouTube opublikowałem dwie własne wersje singli Billie Eilish – “When
the party’s over” i “All the good girls go to hell”. Chciałbym
już śpiewać swoje piosenki i sam je tworzyć, ale przede mną
jeszcze sporo nauki w tym zakresie.
Jak koledzy odbierają Twoje sukcesy?
Dobrze, życzą mi powodzenia, cała klasa mnie wspiera,
nikomu nie przeszkadza też mój styl, taki bardziej artystyczny. Nauczyciele też bardzo mnie wspierają.
Jakie masz marzenia?
Oczywiście związane z muzyką, marzę o własnej płycie,
własnych trasach koncertowych, zespole. I te marzenia zaczynają się spełniać, mam już podpisany kontrakt z Universal Music Polska, pierwszy singiel i płytę w planach. Jestem
szczęśliwy. Wystąpię też 18 lipca na Open Hair w Sieradzu,
w maju mam koncerty związane z promocją funduszy europejskich. Bardzo lubię występować na scenie. Czuję się
jak ryba w wodzie. Myślę o przeprowadzce do Warszawy,
ale Łódź też mi się podoba, to takie artystyczne miasto.
Już wiem, że z muzyką chciałbyś związać swoją
przyszłość, co jeszcze Cię interesuje?
Lubię rysować, lubię polski i historię, i lubię gotować.
Moje ulubione potrawy to carbonara i naleśniki. Nawet
starszej siostrze robię je czasami. W ogóle jestem taką
artystyczną duszą. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler
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iv kolacja charytatywna

Dziękujemy za to, że byliście z nami

Fundacja, która pomaga
Serce dla Serc, to Fundacja, która powstała przy Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Naszym celem jest prowadzenie inicjatyw o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym.

IV Kolacja Charytatywna Fundacji „Serce dla Serc” za nami.
Swoją obecnością zaszczycili ją m.in. Mariusz Bocheński,
Wojewoda Łódzki oraz Adam Wieczorek, wiceprezydent
Łodzi. Uczestnikiem kolacji byli także Radosław Kordek,
Rektor Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawiciele
Senatu uczelni. W sumie w wydarzeniu wzięło udział 430
przedstawicieli kultury, mediów, biznesu, sportu i nauki.
Na spotkanie licznie przybyli ambasadorowie wydarzenia: Monika Kuszyńska, Robert Janowski, Iza
Połońska, Maciej Pol, Magda Michalak i Aleksandra
Urbańczyk. Nie zawiedli również artyści. Kolację
rozpoczął recital Borysa Ławreniwa, następnie doskonały koncert przygotowali Paweł Stasiak i Papa
D, a na finiszu do fantastycznej zabawy zaprosił Big
Band Fabryka Wełny.
Dzięki pracy Dariusza Piekary i całego zespołu firm
współpracujących z nim, Hala Expo przemieniła się
w baśniową salę balową. Dodatkowych ekstremalnych
emocji dostarczył przybyłym gościom Wojciech Goździewicz, driftowy wicemistrz Polski. Było dostojnie,
elegancko, ale jednocześnie ciekawie i radośnie. To był
magiczny wieczór, również dzięki licznie przybyłym

gościom, którzy od czterech lat są niezawodni, tworzą
wspaniałą atmosferę i konsolidują siły w szczytnym
celu – poprawy jakości leczenia pacjentów. Wpływy
od sponsorów i z licytacji przekroczyły 100 tysięcy
złotych. Dzięki takiej hojności dobroczyńców, będzie
można zrealizować kolejne zadania, które tym razem
pomogą usprawnić pracę Kliniki Rehabilitacji CSK,
i będą służyć pacjentom w rekonwalescencji po udarach, pacjentom z SM oraz innym osobom po urazach.
Dziękujemy naszym niezawodnym sponsorom, fantastycznym uczestnikom Kolacji oraz wszystkim przyjaciołom. Wasze serca są zawsze otwarte i życzliwe. Dziękujemy za szczodrość i za Wasz udział w niesieniu dobra.
Jednocześnie już dziś zapraszamy na kolejny piękny
wieczór emocji, wzruszeń i wspaniałej zabawy, który
odbędzie się 14 listopada 2020. Tym razem spotkamy się
w hotelu Andel’s. Zapraszamy do śledzenia informacji
o tym i o innych wydarzeniach, na stronach internetowych Fundacji www.sercedlaserc.pl i www.facebook.
com/sercedlaserc.
Teresa Cieślak
Prezes Fundacji Serce dla Serc

V Kolacja Charytatywna „Serce dla Serc”  14 listopada 2020 roku, godz. 18  Andel’s Hotel Łódź ul. Ogrodowa 17
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Pomagamy pacjentom, nie tylko w trakcie hospitalizacji, ale również w okresie rekonwalescencji,
realizując zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Wspieramy personel medyczny w zdobywaniu
wszechstronnej wiedzy i poznawaniu najnowocześniejszych metod leczenia poprzez organizację konferencji naukowych i wyjazdów szkoleniowych. Staramy się także integrować oba te środowiska, ponieważ
zarówno pacjenci jak i personel medyczny potrzebują
wzajemnego, ludzkiego zrozumienia, co jest wartością dodaną i na pewno wspomaga efekty leczenia.
Jednym ze sposobów naszej pracy jest organizacja
„Dni zdrowia”. Są to spotkania zachęcające ludzi do
przeprowadzenia przesiewowych badań lekarskich.
We współpracy z lekarzami Centralnego Szpitala Klinicznego oraz przy wsparciu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego proponujemy
rozmowy edukacyjne, ćwiczenia z ratownictwa medycznego, edukację zdrowotną i podstawowe badania.
Nie korzystamy z żadnych dotacji. Żeby realizować
swoje cele statutowe musimy pozyskiwać i wypracowywać fundusze. Jednym ze sposobów pozyskiwania
funduszy jest organizacja Kolacji Charytatywnych, które wpisały się w kalendarz imprez łódzkich, jako duże,
kulturalne wydarzenia. Więcej na stronach Fundacji:
www.sercedlaserc.pl i facebook.com/sercedlaserc.

Fundacja Serce dla Serc CSK UM w Łodzi
Łódź, ul. Pomorska 251 lok. 1.134
tel. +48 662 000 336
fundacja@sercedlaserc.pl
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Dbaj o zęby każdego dnia

Dr n. med. lek. stom. Aneta Grochowina i dyplomowana higienistka mgr Anna Makówka-Operacz

Każdy z nas chciałby mieć piękny uśmiech do późnej
starości, ale by imponować zdrowymi zębami, trzeba o nie systematycznie dbać. Nic nie zastąpi profilaktyki stomatologicznej. Odgrywa ona ogromną rolę
w zapobieganiu próchnicy, chorobom przyzębia oraz
innym chorobom zębów i jamy ustnej. Właściwa higiena jamy ustnej pozwala na eliminację przykrego
zapachu z ust, zmniejsza przebarwienia i zapewnia
poczucie świeżości.
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Foto: Paweł Keler

Dlaczego profilaktyka stomatologiczna jest taka ważna? – Nie tylko ze względów estetycznych, gdy chorują
zęby, choruje cały organizm. W jamie ustnej mamy najbardziej toksyczne bakterie. Jeśli krwawią pacjentowi
dziąsła, jest to objaw stanu zapalnego, wywołanego
przez bakterie, które przenikają do krwi rozprzestrzeniając się w całym organizmie. Naukowcy ostatnio
bardzo mocno podkreślają, chociażby związki między
chorobami przyzębia a chorobą Alzheimera, chorobami

krążenia, zawałem mięśnia sercowego, chorobami nerek. Dlatego możemy założyć, że jeśli pacjent ma chore
zęby, wówczas cały organizm też choruje, choć może
nie dawać żadnych wyraźnych symptomów – podkreśla
dr. n. med. lek. stom. Aneta Grochowina, właścicielka
Aneta Clinic Dental Art w Łodzi.
Warto zaznaczyć, że problemy zgryzowe, czy braki w uzębieniu, bardzo utrudniają też właściwe rozdrabnianie i przeżuwanie pokarmów, co negatywnie
wpływa na funkcję przewodu pokarmowego. Zdrowe
zęby to podparcie dla tkanek miękkich twarzy, a ich
braki i wady zgryzu są przyczyną: niedoskonałej artykulacji, niewyraźnej mowy, nieestetycznego uśmiechu, zaburzeń proporcji twarzy.
Dlatego, by cieszyć się dobrym zdrowiem, estetycznym wyglądem i zdrowymi zębami przez długi czas,
tak istotna jest ich pielęgnacja, zarówno ta codzienna
w domu, jak i ta profesjonalna, w gabinecie dentystycznym. Jak zatem pielęgnować zęby w domu? – Nie ma
jednej uniwersalnej recepty. Jednemu pacjentowi wystarczy właściwa higiena dwa razy dziennie – rano
po śniadaniu i wieczorem przed snem – szczotkujemy po dwie minuty każdą ze szczęk. Pacjenci borykający się z chorobami przyzębia powinni czyścić
zęby po upływie 15 minut od każdego posiłku. Jeśli
nie mamy przy sobie szczoteczki i pasty, to należy jamę
ustną przepłukać, chociaż wodą lub płynem do płukania. Pamiętajmy jednak, by z płynami obchodzić się
ostrożnie i stosować je tylko w rozcieńczeniu. Płyny są
mocno stężone i podrażniają błonę śluzową jamy ustnej, przewlekłe ich stosowanie może wyrządzić wiele
szkód. Swoim pacjentom zalecam, by rano po przebudzeniu, kiedy w jamie ustnej znajduje się naprawdę
dużo bakterii, przepłukać usta rozcieńczoną wodą
utlenioną – do połowy szklanki wody dodajemy łyżkę
wody utlenionej – mówi doktor Aneta Grochowina.
Niezastąpiona w dbaniu o nasze zęby jest także higienistka stomatologiczna, która wykonuje zabiegi
higienizacyjne i odpowiada za profilaktykę. Uczy, jak
właściwie myć zęby, jak prowadzić szczoteczkę, z jakiej szczoteczki i pasty korzystać, jakich płynów używać, w jakich proporcjach i porach dnia. – O profesjonalną higienizację powinniśmy zadbać tak często, jak
zaleca lekarz stomatolog lub higienistka. Raz na pół
roku, to niezbędne minimum. Systematyczne usuwanie z zębów kamienia i osadu, gwarantuje kontrolę
nad zdrowiem dziąseł, o których niestety zapominamy i traktujemy je nieco po macoszemu. Ząb będzie
dobrze funkcjonował tylko wtedy, gdy będzie miał,
nie tylko zdrową koronę, ale również będzie umocowany w zdrowej kości i zdrowym dziąśle – wyjaśnia
doktor Aneta Grochowina.
A co najbardziej szkodzi zębom? Przede wszystkim
złe nawyki żywieniowe, niewłaściwa dieta bogata
w cukier, przetworzone pokarmy, napoje gazowane,
palenie papierosów, złe nawyki higieniczne, unikanie wizyt u dentysty. Pamiętajmy, że tylko właściwa
codzienna higiena jamy ustnej oraz regularne wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym pozwolą
nam długo cieszyć się zdrowymi zębami.

zabiegi profilaktyczne
z Piaskowanie to jeden z najprostszych i podstawowych zabiegów stomatologicznych. Polega na usunięciu z powierzchni szkliwa osadu pochodzącego z herbaty, kawy, papierosów lub innych
barwiących substancji. Zabieg wykonuje się tzw. piaskarką, czyli
urządzeniem wytwarzającym strumień wody pod znacznym ciśnieniem, który zmieszany z drobnym proszkiem (np.: glicyna, dwuwęglan sodu) jest w stanie dotrzeć do niedostępnych szczelin międzyzębowych oraz bruzd. Zabieg jest bezbolesny.
z Scaling to zabieg polegający na usuwaniu kamienia nazębnego,
który tworzy się ze zmineralizowanej płytki nazębnej, której głównym składnikiem są bakterie. Kamień nazębny powstaje pod i nad
dziąsłami. Usuwanie polega na użyciu ultradźwięków, dzięki którym
wprawiony w drgania kamień nazębny odpada. Wykonywany
jest scaling naddziąsłowy i poddziąsłowy. Oba zabiegi przebiegają podobnie, z tym że w tym drugim przypadku oprócz skalerów
ultradźwiękowych stosuje się także kirety stomatologiczne.
z Lakierowanie to pokrywanie zębów preparatem z zawartością fluoru. Zabieg ten sprawia, że zwiększa się twardość szkliwa
oraz odporność szkliwa na próchnicę. Lakierowanie należy przeprowadzać w odstępach półrocznych, a także po scalingu czy
piaskowaniu zębów. Jest to zabieg bezbolesny zalecany zarówno u dzieci, jak i dorosłych.
z Lakowanie to zabieg głównie wykonywany u dzieci i polega
na wypełnieniu naturalnych zagłębień w zębach specjalnym lakiem. Zapobiega to powstawaniu próchnicy w miejscach, które
trudno wyczyścić z płytki bakteryjnej. Lakowanie przeprowadza
się na przedtrzonowcach i trzonowcach stałych.

Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
recepcja@anetaclinic.pl
anetaclinic.pl
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Nie tylko o sztuce makijażu
Często powtarzam, że ze sztuką makijażu jest jak z kursem na prawo jazdy,
i w jednym i w drugim przypadku obowiązują ogólne zasady, które warto
stosować i albo będziemy się prawidłowo poruszać, albo będziemy powielać
błędy – mówi Jolanta Macherowska, właścicielka studia Macherowska Makeup.
LIFE IN. Łódzkie: Makijaż – sztuka czy proza dnia
codziennego każdej kobiety?
Jolanta Macherowska: To zależy, jak do tego podejdziemy.
Jeśli wykonywanie makijażu sprawia nam przyjemność,
to bardziej celebrujemy taki moment. Myślę, że to taki czas
właśnie dla nas, dla kobiet, by dobrze zacząć dzień przy
kawie z makijażem. A sztuka polega na tym, by robienie
dziennego makijażu nie zabierało nam dużo czasu, byśmy
robiły go nie tylko prawidłowo techniczne, ale i sprawnie.

nie mają tyle czasu, by każdego dnia przed pracą odwiedzać makijażystkę, dlatego coraz popularniejsze stają się
warsztaty makijażu na własny użytek. Przy okazji imprez
okolicznościowych, ważnych spotkań lub sesji zdjęciowych, kiedy wykonanie makijażu wymaga większych
umiejętności i specjalnie do tego przeznaczonych kosmetyków – panie wolą oddać się w ręce profesjonalisty, by
mieć pewność, że będą wyglądały perfekcyjnie, a makijaż
przetrwa wiele godzin w idealnym stanie.

Co jest ważniejsze w makijażu – dobrej jakości kosmetyki
czy sama technika i umiejętności?
Kosmetyki są ważne, jednak ważniejsza jest wiedza na temat użycia tych produktów. Trafiają do mnie panie, które
mają naprawdę dobrze wyposażone kosmetyczki, a nawet kufry z kosmetykami i nie do końca wiedzą, jak tego
wszystkiego użyć. Firmy specjalizujące się w kosmetykach
bombardują nas nowościami, kampaniami reklamowymi
i nowymi markami. Do tego dochodzą gwiazdy i influencerzy zewsząd zachwalający różne marki. Naprawdę osoba, która nie jest związana z branżą kosmetyczną, może
się w tym wszystkim pogubić. Podobnie jest w przypadku
kursantek pracujących w zawodzie wizażysty, gromadzą
ogromne ilości kosmetyków, które w większości weryfikujemy na szkoleniu jako zbędne. W makijażu nie liczy się
ilość produktów, a ich jakość i technika aplikacji.

Stworzyła Pani magiczne miejsce w Pasażu Róży, który
sam w sobie jest już miejscem wyjątkowym – tysiące
lustrzanych kawałków zdobiących kamienice przyciąga
wielu odwiedzających. W swoim studio organizuje Pani
warsztaty i szkolenia, kto może z nich skorzystać?
Tak naprawdę każdy, kto interesuje się makijażem, nie
tylko osoby, które chcą się rozwijać zawodowo. Coraz częściej trafiają do mnie panie, które chcą poprawić swoje
codzienne umiejętności. Makijaż to nie tylko kolorowe
kosmetyki, to także pielęgnacja, odpowiedni rytuał demakijażu. Często powtarzam, że ze sztuką makijażu jest jak
z kursem na prawo jazdy, i w jednym i w drugim przypadku obowiązują ogólne zasady, które warto stosować i albo
będziemy się prawidłowo poruszać, albo będziemy powielać błędy. Warsztaty i szkolenia zawodowe organizowane
są zarówno dla osób, które dopiero chciałyby zacząć swoją
przygodę z wizażem, jak i makijażystów, którzy chcieliby
doszkolić swoje umiejętności, poszerzyć warsztat pracy
lub potrzebują inspiracji. Oprócz stałej oferty szkoleniowej, organizujemy warsztaty makijażu dla grup zorganizowanych – jest to ciekawa alternatywa szczególnie dla
tradycyjnych wieczorów panieńskich, czy babskich wypadów. Wtedy lekcja makijażu jest tak naprawdę świetnym dodatkiem do wspólnie spędzonego czasu przy prosecco, w tak klimatycznym miejscu, jakim jest Pasaż Róży.

Jak w natłoku informacji, którymi jesteśmy ze wszystkich
stron bombardowani, wybrać odpowiednie kosmetyki?
Nie ma jednej uniwersalnej recepty. To sprawa bardzo
indywidualna, każdy ma zupełnie inną cerę, budowę
twarzy, kształt oka, różne potrzeby. Jedna osoba będzie
poszukiwała delikatnego makijażu do pracy, inna będzie
chciała zaakcentować swoją osobowość odważniejszym
makijażem. W każdym z tych przypadków dobrałabym
kosmetyki oraz pielęgnację indywidualnie. Podczas szkoleń kładę duży nacisk, aby odpowiednio zaprojektować
makijaż dla klientki – jej osobowości, wykonywanego zawodu, charakteru pracy, trybu życia.
Paniom zależy na perfekcyjnym makijażu na co dzień czy
bardziej w przypadku okolicznościowych imprez, wyjść?
Żyjemy w czasach kultu piękna, które poniekąd wymusiły
na nas media społecznościowe, okładki gazet, trend anti-aging, dlatego coraz więcej kobiet chce dobrze wyglądać.
Na co dzień panie dbają o siebie w domowym zaciszu,
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Jak w dobie internetu znaleźć dobre szkolenie z makijażu?
Branża beauty bardzo prężnie rozwija się platformach typu
YouTube czy Instagram. Jest to świetne miejsce inspiracji,
należy jednak pamiętać, aby prezentowanie w tutorialach
trendy czy kosmetyki odpowiednio dobrać do siebie lub
klientki, tak aby klientki wracały do nas zadowolone i żebyśmy same sobie nie zaszkodziły. Dobre szkolenie to przede
wszystkim dobre podstawy – zaczynając od teorii koła barw
po praktyczne aspekty pracy z klientem. Dodałabym jeszcze
dużo praktyki i pozytywnej, twórczej energii.

Co składa się na profesjonalizm makijażysty?
Przede wszystkim jego umiejętności, warsztat pracy,
doświadczenie i poczucie estetyki. Jednak moim zdaniem praca makijażysty nie ogranicza się wyłączne do
kreowania wizerunku. Tak naprawdę trzeba być w tym
zawodzie trochę psychologiem, bo pracujemy bardzo
blisko z drugim człowiekiem, często bardzo zestresowanym przed ważnym wydarzeniem lub odsłaniającym
przed nami swoje kompleksy. W czasach social mediów
musimy również posiadać wiele umiejętności – stylisty,
fotografa i marketingowca oraz wiedzieć jak skutecznie
je wykorzystywać.
A jak w ogóle zaczęła się Pani przygoda z tą branżą?
Od indywidualnego szkolenia. Po prostu chciałam się
nauczyć wykonywać prawidłowo codzienny makijaż.
Podczas szkolenia, na które trafiłam, trenerka uporczywie powtarzała, że mam do tego talent i powinnam rozwijać się w tym kierunku. Pierwsza myśl, jaka
wówczas mi przemknęła: no dobrze, ale przecież ja
z tego nie wyżyję. Makijaż nie był wówczas tak popularny jak teraz. Ale spróbowałam, najpierw ćwiczyłam
na sobie, potem bliskich, koleżankach, potem poczta
pantoflowa zrobiła swoje. I w końcu decyzja, by zacząć
szkolić się profesjonalnie. Zaczynałam od kursów podstawowych, podglądałam warsztat polskich makijażystów, potem doszły szkolenia za granicą, między innymi
makijażystek Ortal Elimeleh i Olgi Tominy. Byłam tak

zdeterminowana, żeby poznać ich technikę pracy, że przejechałam tysiące kilometrów, aby uczestniczyć w tych
warsztatach prowadzonych – uwaga – w języku białoruskim. Z perspektywy czasu cieszę się, że wybrałam tę drogę, choć studiowałam zupełnie co innego.
Co takiego było w tych warsztatach, co
utkwiło najmocniej?
Oprócz nowych technik urzekły mnie ludzkie historie.
Olga opowiadała, że zaczynała z jedną paletką w garażu
u taty, który uprzątnął i zrobił miejsce na to, by mogła się
rozwijać. Teraz jest znana na całym świecie. Wielu wizażystów łączy podobna historia.
W którym momencie pomyślała Pani o swojej
działalności jako sposobie na życie?
Ciężko dokładnie rozgraniczyć ten moment kiedy pasja
przerodziła się w pracę, wszystko potoczyło się bardzo
płynnie, a kiedy zaczęłam na poważnie rozwijać się w wizażu, później już nie było odwrotu. l
Rozmawiał Damian Karwowski

Łódź, Pasaż Róży, ul. Piotrkowska 3
tel. 511 193 785
kontakt@macherowskamakeup.com
www.macherowskamakeup.com
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Spełniamy marzenia
o pięknym uśmiechu

zębów, a także dla osób, które chcą się pozbyć przerwy
między zębami. Licówki mogą być nakładane zarówno
na dolnym i górnym łuku, a także tylko na wybranych
zębach. Do wyboru mamy dwa podstawowe rodzaje licówek: porcelanowe i kompozytowe. W nowoczesnych
klinikach stomatologicznych, takich jak Design Dental
Clinic pacjenci mają też możliwość założenia licówek
ultracienkich, które pozwalają na minimalną preparację zębów. Klasyczne licówki wymagają zeszlifowania około 0,5-0,75 mm, ultracienkie zaledwie 0,3 mm
szkliwa. W niektórych przypadkach obywa się nawet
i bez tego (to tak zwane licówki „non prep”). Licówki
porcelanowe (pełnoceramiczne) to najbardziej zaawansowana forma nakładek na zęby. Cienkie płatki
z porcelany dentystycznej liczą od 0,4 do 1,5 mm, a ich
trwałość szacuje się na 10-15 lat. Licówki kompozytowe
są mnie odporne na uszkodzenia mechaniczne i mają
zdecydowanie krótszą żywotność 2-3 lat.

Czy zdrowy i piękny uśmiech to nadal tylko kaprys i wydatek? Na szczęście już nie! Piękne i zdrowe zęby nie
tylko świadczą o naszym dobrym zdrowiu, ale też odejmują lat i dodają uroku. Mając świadomość, że są równe, białe i piękne stajemy się pewniejsi siebie i bardziej
otwarci. Design Dental Clinic w Łodzi przy ulicy Wierzbowej oferuje kompleksowe leczenie pod okiem wykwalifikowanej kadry specjalistów, dlatego bez problemu
spełnimy tu swoje marzenia o pięknym uśmiechu.
Doskonały efekt końcowy, jakim jest atrakcyjny, dostosowany do rysów twarzy, osobowości i charakteru
Pacjenta uśmiech zapewnia stomatologia estetyczna.
Do tego, by zabiegi poprawiające estetykę naszego
uzębienia były trwałe, konieczna jest wcześniejsza
diagnostyka stanu uzębienia i jamy ustnej. Dlatego
podczas pierwszej wizyty w Design Dental Clinic, lekarz dokonuje oceny stanu każdego zęba z osobna, wykorzystując dostępne techniki RTG skanowania oraz
artykulacji. Wykonywane są także zabiegi higienizacji
stomatologicznej, połączone z instruktażem higieny
jamy ustnej. Dopiero po przejściu tych wstępnych zabiegów nadchodzi moment na cyfrowe projektowanie
uśmiechu, tak by pacjent od razu widział, jaki będzie
efekt po leczeniu. Cyfrowy projekt uśmiechu, wykonany jest w oparciu o trójwymiarowy, indywidualny
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model opracowany we współpracy ze specjalistami
digitalizacji z Laboratorium Protetycznego Natrodent,
z którym klinika ściśle współpracuje (laboratorium
i klinika działają w tym samym budynku).
– W środowisku wirtualnym kontrolujemy dokładnie pozycję każdego zęba i kontaktu, co pozwala na kopiowanie tych założeń do naszej pracy. Jednak przede
wszystkim wyróżnia nas to, że każda taka realizacja
jest indywidualnie dostosowana do fizjonomii twarzy, potrzeb i oczekiwań osobistych leczonej osoby.
Kiedy estetyka nowego, wymarzonego uśmiechu jest
w stu procentach zweryfikowana przez lekarza stomatologa i zaakceptowana przez pacjenta przystępujemy do wiernego odtworzenia tych ustaleń, tworząc
model wyglądu uzębienia – mówi Bartosz Troczyński,
współwłaściciel Design Dental Clinic i Natrodent Laboratorium Protetyczne.

Stomatologia estetyczna: licówki

Idealnie zaprojektowany uśmiech ułatwia późniejsze
przeprowadzenie zabiegów klinicznych i czyni ten etap
komfortowym dla pacjenta. Istnieje wiele rozwiązań
prowadzących do perfekcyjnego wyglądu zębów. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na poprawę
wyglądu zębów są licówki. To również skuteczne rozwiązanie w przypadku uszkodzonych czy nierównych

Jeśli w jamie ustnej brakuje choćby jednego zęba, ubytek taki powinien zostać natychmiast uzupełniony,
ponieważ braki w uzębieniu negatywnie wpływają
na nasze zdrowie. W Design Dental Clinic szczególną
wagę przywiązuje się do funkcjonalnej rekonstrukcji
zwarcia, czyli pełnego odtworzenia wszystkich zębów, aby umożliwić pacjentom gryzienie i mówienie
z pełnym komfortem. W tym celu w klinice wykorzystuje się rekonstrukcje protetyczne oparte na koronach, mostach zbudowanych z tlenku cyrkonu oraz
ceramicznych, opartych na implantach tytanowych
możliwych do wykonania w każdych warunkach kostnych. Dzięki bezpośredniej współpracy z Laboratorium Protetycznym Natrodent stosowane są nowoczesne materiały, np. tworzywo Pekkton (ultralekki
materiał do tworzenia dużych projektów protetycznych) oraz innowacyjne technologie drukowania 3D.

Stomatologia estetyczna: ortodoncja

Wady zgryzu bywają różnorodne, a współczesna ortodoncja gwarantuje indywidualne podejście i rozwiązanie wszelkich problemów w tym zakresie. Nieprawidłowy zgryz to nie tylko kwestia estetyczna, ale
także zdrowotna. Niewłaściwie ułożone zęby mogą
powodować problemy z utrzymaniem odpowiedniej
higieny, a w konsekwencji prowadzić do powstawania
próchnicy. Pierwszym etapem leczenia ortodontycznego jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu
z pacjentem, zapoznanie się z wynikami badań klinicznych, wykonanie profesjonalnej fotografii twarzy,
wykonanie zdjęć diagnostycznych RTG oraz pobranie
skanu zgryzu. Na postawie oczekiwań pacjenta oraz
otrzymanych wyników przygotowywany jest dokładny plan leczenia. Lekarz dobiera odpowiedni typ aparatu ortodontycznego oraz określa przybliżony czas
trwania leczenia. Alternatywą dla aparatów stałych
są nowoczesne nakładki na zęby invisalign, które pozwalają na korekcję wad zgryzu. Szczególnie chętnie
korzystają z nich nastolatkowie, młodzież oraz osoby
dorosłe. Design Dental Clinic proponuje pełne cykle

Foto: archiwum kliniki

Stomatologia estetyczna: protetyka

O piękny uśmiech Katarzyny Figury zadbali: dr Zbigniew
Piankowski i tech. dent. Bartosz Troczyński, współwłaściciel Design Dental Clinic

leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem systemu
nakładek invisalign.

Stomatologia estetyczna: wybielanie

Jednym z prostszych zabiegów stomatologii estetycznej jest wybielanie. Efekt pięknych białych zębów
w tym przypadku możemy osiągnąć na kilka sposobów. Popularną metodą wybielania są nakładki
z żelem. Przygotowuje się je na podstawie pobranego
wycisku. Wraz z nakładkami pacjent otrzymuje specjalny żel do wybielania. Nakładek należy używać
2-3 razy dziennie według zaleceń lekarza. Proces wybielania trwa około dwóch tygodni. Inną metoda wybielania jest naświetlanie. Po zabezpieczeniu dziąseł
na zęby nakłada się substancję wybielającą. Następnie ząb jest naświetlany lampą polimeryzacyjną. Bardzo popularne i skuteczne stało się także wybielanie
laserem. Po nałożeniu na zęby specjalnej substancji
stomatolog naświetla je promieniem lasera.
Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

Łódź, ul. Wierzbowa 46/48
tel. 884 335 050
info@designdentalclinic.pl
www.designdentalclinic.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8-20
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Bądź piękna
na co dzień

O naturalnym pięknie, gładkiej skórze, pozbyciu się zbędnej tkanki tłuszczowej
oraz holistycznym podejściu do pacjenta, rozmawiamy z Moniką Zabielską,
kosmetolog, właścicielką Select Beauty, nowego salonu kosmetologicznego w Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Select Beauty to nowe miejsce w Łodzi,
w którym kompleksowo możemy zadbać o urodę. Proszę
powiedzieć, w czym się specjalizujecie?
Monika Zabielska: Oferujemy szeroki wachlarz zabiegów odmładzających na twarz, modelujących ciało, epilacji laserowej, a także tych, służących relaksowi. W naszym salonie najważniejsze są dwa aspekty – konsultacja
kosmetologiczna i najnowocześniejsze urządzenia wspomagające naszą pracę. Doradzamy i opiekujemy się pacjentami kompleksowo, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie – niemal jak trener personalny, dostępne 24 godziny.
Każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, ale nie
ukrywam, że istnieje też pewna sezonowość i moda również w branży kosmetologicznej.
Co jest więc teraz trendy?
Na pewno epilacja laserowa, która już od lat jest zabiegiem
pożądanym zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn.
Na pozbycie się zbędnego owłosienia jest wiele sposobów,
niestety większość z nich kojarzy się z dużą bolesnością.
Wiemy od pacjentów, że najczęściej rezygnują z epilacji
właśnie ze względu na duży ból towarzyszący zabiegowi
i to zabiegowi najczęściej długiemu, wymagającemu woreczków z lodem. W Select Beauty zapominamy o tych
minusach epilacji. Wprowadziliśmy nowy laser – Thunder MT. Jest to najszybszy i najmocniejszy sprzęt, dzięki
czemu sam zabieg trwa krótko, jest bezbolesny, a przy tym
nie traci na skuteczności. Polecam każdej pani, oczywiście panowie też są mile widziani.

Czy można wskazać moment, kiedy pierwszy raz
powinniśmy oddać się w ręce profesjonalistów?
Nie ma idealnego momentu na pierwszą wizytę w salonie kosmetologicznym. Najczęściej trafiamy do gabinetu
za namową kogoś, z polecenia. Są jednak pewne objawy,
które podpowiadają pacjentowi, że już najwyższa pora
skorzystać z wiedzy profesjonalistów w tym zakresie.
Zwykle powodem pierwszej wizyty u młodszych pacjentów są problemy ze skórą trądzikową. Dorośli pojawiają się, gdy zauważają u siebie pierwsze oznaki starzenia – przesuszoną skórę, pierwsze mocniej widoczne
zmarszczki. Inni przychodzą, bo zauważyli w lustrzanym
odbiciu jakąś niedoskonałość i chcą z nią coś zrobić. Bez
względu na wiek pacjenci przychodzą na epilację laserową. Matki przyprowadzają swoje córki na pierwszą epilację. Same zaś po spotkaniu z Thunderem i zakończeniu
serii zabiegów na jednej partii ciała zaczynają kolejne. Panie namawiają do wizyt także swoich mężczyzn. Współczesna kosmetologia ma naprawdę dużo do zaoferowania
i jest to praca, której efekty mogą pozytywnie zaskoczyć.
Co jest podstawą skutecznych zabiegów?
Kosmetolog o holistycznym podejściu, taki który potrafi kompleksowo spojrzeć na problem pacjenta, potrafi go dobrze
zdiagnozować, dobrać indywidualną terapię, a gdy istnieje
taka konieczność – wskazać innych specjalistów. Ważne jest
także samo zaangażowanie pacjenta – regularne korzystanie ze wskazanych zabiegów, dbanie o siebie i stosowanie
na co dzień pielęgnacji, którą zalecił kosmetolog. Uważam

iż równie ważne jest stosowanie oryginalnych technologii
oraz skrupulatne przestrzeganie procedur zabiegowych, co
jest podstawą naszej pracy w Select Beauty.
W ofercie znalazłam też modelowanie sylwetki.
Mamy najnowocześniejsze urządzenia wspomagające spalanie tłuszczu, modelowanie sylwetki, konturów twarzy
czy pozbycie się cellulitu. Szczególnie polecam zabieg ONDA
Deka. Zabieg pomagający walczyć z nadmiarem tkanki
tłuszczowej wykorzystujący technologię unikalnych mikrofal Coolwaves™. Precyzyjnie niszczy komórki tłuszczowe
prowadząc do ich usunięcia z organizmu. Ta przełomowa
technologia pozwala osiągnąć spektakularne efekty w szybki i komfortowy dla pacjenta sposób. Już po trzech zabiegach
zmniejszyłam u mojego narzeczonego obwód w pasie o pięć
centymetrów. Kolejna rewelacyjna technologia to Endermologie LPG Alliance, czyli masaż podciśnieniowy. To skuteczna, bezpieczna i nieinwazyjna metoda modelowania sylwetki, a w połączeniu z ONDA Deka daje spektakularne efekty.
Które zabiegi są wybierane najczęściej w Select Beauty?
Tak jak wspomniałam, mamy pewną sezonowość i teraz, ze
względu na pogodę, króluje epilacja laserowa. W tym okresie jest ona najbezpieczniejsza i widać, że nasi pacjenci przygotowują się już do lata. Dobierając technologie depilacji

laserowej do Select Beauty spędziliśmy długie godziny
testując je na sobie. Bezbolesność i wysoka skuteczność
przekonały nas do urządzenia Thunder MT. Thunder MT
to duża oszczędność czasu – bikini zajmuje około piętnastu minut, a nogi pół godziny. Zostaje więc jeszcze kilka
minut na pyszną kawę w naszych różowych fotelach.
Kosmetologia, to dziedzina, w której wszystko zmienia
się dynamicznie, jak Pani nadąża za tymi zmianami?
Kosmetologia jest nie tylko moim zawodem, ale też pasją.
Szkolę się więc nieustannie, by poszerzyć swoją wiedzę.
Naszym celem jest dążenie do naturalnego piękna i poprawy jakości życia pacjentów, a osiągamy to łącząc w swojej
pracy profesjonalizm i wiedzę z pasją i zaangażowaniem. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler i Select Beauty

Select Beauty

Partner w doborze technologii
www.itpsa.pl
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Łódź, ul. Nowomiejska 5/U1
tel. 668 520 947
office@selectbeauty.pl
www.selectbeauty.pl
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DBC, czyli można
uratować kręgosłup
przed operacją

Creator leczy i rehabilituje bez barier

Oferta łódzkiego Creatora skierowana w dużej mierze do osób dotkniętych niepełnosprawnością w stopniu znacznym, szczególnie w zakresie rehabilitacji,
jest szeroka i zróżnicowana. To właśnie w ośrodku
przy Kopernika 55A osoby niepełnosprawne mogą liczyć na elastyczny czas świadczenia zabiegów rehabilitacyjnych, prawnie unormowane pierwszeństwo
w dostępie do nich i doskonałe warunki, w których
zabiegi są prowadzone.
– W ośrodku dysponujemy nowoczesnym sprzętem,
który pozwala na skoordynowaną i wielokierunkową
rehabilitację – wyjaśnia dr n. med. Łukasz Kikowski,
dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Creator
w Łodzi. – Mogą się zgłaszać do nas sami pacjenci, rodziny, które robią to w imieniu pacjentów, a także stowarzyszenia, fundacje, domy opieki społecznej, domy
seniora i tym podobne.
Dostosowanie architektoniczne ośrodka do obsługi pacjentów, w tym także bezpłatny parking sprawiają, że ośrodek rehabilitacji Creator jest dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności
dogodną lokalizacją.
Placówka dysponuje także rozbudowaną siecią
wizyt domowych – wystarczy umówić się w miejscu dogodnym dla pacjenta, a bez problemu dotrze
tam fizjoterapeuta Creatora. Ten rodzaj świadczeń
obejmuje poradę lekarza specjalisty w warunkach
domowych oraz program rehabilitacji, a skorzystać
z nich mogą pacjenci z zaburzeniami funkcji motorycznych. Wizyty domowe (do osiemdziesięciu dni
zabiegowych w roku kalendarzowym) są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku
uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony.
Na potrzeby wizyt w warunkach domowych Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator w Łodzi zatrudnia lekarzy specjalistów, którzy realizują wizyty
lekarskie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym zakresie współpracuje z blisko
pięćdziesięcioma fizjoterapeutami.

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator
Łódź, ul. Kopernika 55A
telefon: 42 230 10 00, 536 225 802,
e-mail: niepełnosprawni.
lodz@creator.wroc.pl

78

Foto: Adobe

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator w Łodzi, to
miejsce, w którym każdy potrzebujący, w tym osoby
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, znajdzie
wszechstronną pomoc medyczną, świetnych fizjoterapeutów oraz doskonałe warunki do rehabilitacji
i leczenia.

usługi medyczne
Katalog usług medycznych oferowanych w Ośrodku Profilaktyki i Rehabilitacji „Creator” w Łodzi
Poradnia lekarska
Oferuje kompleksową usługę rehabilitacyjną z zakresu poradnictwa lekarskiego. Podczas wizyty dostępni lekarze zbadają
pacjenta oraz zakwalifikują go do określonych zabiegów rehabilitacyjnych.
Fizjoterapia ambulatoryjna
Po wizycie u lekarza specjalisty pacjenci zostają skierowani na wymagane zabiegi, wykonywane przez fizjoterapeutów. Placówka
oferuje swoim pacjentom szeroką gamę dostępnych zabiegów:
z Ćwiczenia indywidualne i na przyrządach
z Masaże suche i wodne
z Krioterapia
z Elektroterapia
z Magnetoterapia
z Laseroterapia
z Ultradźwięki
Rehabilitacja domowa
Po zakwalifikowaniu do fizjoterapii w warunkach domowych,
pacjenci mogą skorzystać z:
z Porad lekarza rehabilitacji
z Wizyt fizjoterapeutycznych
z Zabiegów fizjoterapeutycznych w miejscu pobytu pacjenta

fizjoterapia domowa
Mogą z niej korzystać pacjenci z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach,
udarach, urazach),
z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego,
z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
z chorobami przewlekle postępującymi (m.in. chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni,
reumatoidalnym zapaleniem stawów),
z złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych.

Specjaliści w leczeniu przewlekłych bólów kręgosłupa
mówią wprost: dzielimy się na tych, którzy problemy
z kręgosłupem mieli, mają lub będą mieć! Odsetek Polaków, którzy skarżą się na dolegliwości związane z kręgosłupem wciąż rośnie, dlatego terapia metodą DBC może
być jedynym sposobem na radzenie sobie z bólem.
W przypadku chorób kręgosłupa najważniejsze są
profilaktyka i regularna terapia. Jedną z metod, które pomagają radzić sobie z bólem jest terapia metodą
DBC (Documentation Based Care), zalecana pacjentom
cierpiącym na przewlekłe schorzeniach kręgosłupa
i dobierana indywidualnie w zależności od potrzeb.
Najważniejszym elementem jest w niej dokumentowanie postępów leczenia. W Łodzi metodę tę stosuje
Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator przy ul.
Kopernika 55A, gdzie powstała pierwsza w regionie
i druga w Polsce pracownia DBC.
Dziś Creator może się pochwalić bogatym doświadczeniem, ogromną ilością pacjentów, którzy
skorzystali z tej metody i bardzo dobrymi rezultatami leczenia. Terapia jest ukierunkowana na indywidualne potrzeby chorego, a ćwiczenia odbywają się
w cyklach sześcio-, dwunasto – a nawet osiemnastotygodniowych. Ćwiczenia dobierane są na podstawie
dokładnej diagnostyki pacjenta, która musi uwzględniać badania kliniczne, elektromiografię, badania goniometryczne i badania dynamometryczne. Sesje odbywają się dwa razy w tygodniu, a przebieg leczenia
podsumowuje raport końcowy, w którym zestawiane
są m.in. zmiany w zakresie możliwości ruchowych,
zmęczenie mięśni, subiektywna ocena dolegliwości
bólowych i ograniczeń funkcjonalnych dokonana
przez pacjenta.
Pacjenci wykonują określone ćwiczenia na urządzeniach, które zapewniają aktywność tylko w jednym
segmencie ruchowym kręgosłupa. Pozwalają także
na stałe obciążenie podczas ćwiczeń oraz powtarzalność zakresu i obciążenia kręgosłupa. Do programu
wprowadzano też ćwiczenia specjalistyczne: mobilizacyjne, rozciągające i rozluźniające, mające na celu
uzupełnienie i zwiększanie efektu, uzyskanego dzięki specjalistycznym urządzeniom.
Dane statystyczne dotyczące efektów stosowania
metody DBC pozwalają postawić teorię, że stosowanie
terapii pozwala uniknąć operacji kręgosłupa. Regularne stosowanie ćwiczeń pod okiem fizjoterapeuty prowadzi bowiem do poprawy funkcji oraz zmniejszenia
problemów spowodowanych bólem u ponad 80 procent

leczonych. Kontynuacja wyuczonych, funkcjonalnych
ćwiczeń wydłuża czas utrzymania się pozytywnych
efektów terapii i likwiduje lub znacznie ogranicza nawroty dolegliwości. Z kolei aż u 75 procent pacjentów
stosujących metodę DBC zanotowano wzrost siły fizycznej i poprawę ich możliwości ruchowych.
Warto zaznaczyć, że metoda jest bezpieczna, ponieważ procedura diagnostyczna wykonana w tym systemie pozwala na optymalny dobór ćwiczeń i chroni
przed podejmowaniem aktywności ruchowej, która
zagraża pogorszeniem się stanu zdrowia. Ogromnym
plusem metody DBC jest także to, że może ona być stosowana przez osoby w każdym wieku.

metoda DBC
Wskazania do stosowania metody DBC
z Niespecyficzne bóle kręgosłupa
z Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
z Zespoły przeciążeniowe
z Choroby reumatyczne
z Dyskopatie
z Kręgozmyk
z Stany przed – i pooperacyjne
z Stany pourazowe
z Schorzenia stawu barkowego
z Schorzenia i urazy stawu kolanowego

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator
Łódź, ul. M. Kopernika 55A
Rejestracja: poniedziałek-piątek 8 – 20.
tel. 42 230 10 00, 731 054 313
www.creator.wroc.pl
facebook.com/OPiRCreatorLodz
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Figura wychodzi ze studia…

studio figura
z STREFA WELLNESS
LIMFODRENAŻ – dobrze wpływa na ujędrnianie ciała, oczyszczenie organizmu z toksyn oraz pomaga w niwelacji obrzęków.
ELEKTROSTYMULACJA – napinanie rytmiczne mięśni podczas
elektrostymulacji pełni funkcje zbliżone do różnych form masażu
ciała. Poprawia się napięcie tkanki łącznej, a dotleniona krew
sprzyja lepszemu spalaniu tłuszczu.

Studia Figura

Spełniamy marzenia o pięknej
sylwetce. Słuchamy naszych klientek,
rozmawiamy z nimi, zapewniamy
motywację na każdym etapie
modelowania sylwetki, służmy
wsparciem – mówi Luiza Włoch,
właścicielka Studia Figura Łódź
Lipowa i Olsztyn Zatorze.

z KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
BEAUTY SHAPER – możemy się odchudzić, pozbyć cellulitu, wymodelować sylwetkę, poprawić elastyczność skóry.
LIPOLASER – pozwala na kontrolowane modelowanie sylwetki i utratę zbędnych centymetrów nawet z tych okolic, z których najtrudniej jest się ich pozbyć!
FACE MASK SCULPTOR 5 in 1 – urządzenie do pielęgnacji twarzy
łączy w sobie pięć funkcji: maska fotonowa stymuluje komórki do
produkcji białka kolagenowego, skóra się odnawia i napina; infuzja
tlenowa – tlen transportowany jest do głębszych warstw skóry,
poprawiając stan energetyczny komórek i przyspieszając procesy regeneracji; biopolarna głowica i multipolarna fala – dzięki
ich działaniu poprawia się napięcie i gęstość skóry, owal twarzy
i jej koloryt; peeling wodno-tlenowy – dogłębnie oczyszcza skórę
z porów i zaskórniaków, poprawa koloryty, daje efekt liftingu.
z STREFA FITNESS
ROLL SHAPER – intensywny, a zarazem relaksacyjny masaż, który
doskonale ujędrnia ciało poprawiając jednocześnie krążenie oraz
usuwa z organizmu toksyny.
VACU SHAPER – bieżnia zamknięta w szczelnej kapsule. W kapsule
wytwarza się silne podciśnienie – spalanie tkanki tłuszczowej następuje nieomal natychmiastowo.
SWAN SHAPER – to rewolucyjne urządzenie do kompleksowego
modelowania sylwetki poprzez innowacyjne połączenie czterech
komponentów: lamp podczerwonych, kolagenowej terapii światłem, systemu jonizacji, skrętnemu eliptykowi.
ROWER POZIOMY – dla pań, które chcą podczas ćwiczeń odciążyć odcinek lędźwiowy kręgosłupa i stawy kolanowe.
PLATFORMA WIBRACYJNA – zapewnia redukcję tkanki tłuszczowej i obniżenie poziomu cholesterolu. Wibracje stymulują wytwarzanie kolagenu i elastyny, a skóra staje się jędrna i sprężysta.

LIFE IN. Łódzkie: W końcu się zdecydowałam, zgubię
trochę kilogramów. Tylko jak? Samej zabraknie mi
motywacji, a utrata wagi to nie tylko wizyta na siłowni, to
także odpowiednia dieta i dbałość o kondycję skóry. Czy
to prawda, że Studio Figura oferuje nam w tym zakresie
kompleksowe usługi?
Luiza Włoch: Oczywiście! Studio Figura to miejsce stworzone z myślą o kobietach, a jak wiadomo każda z nas ma różne
potrzeby i zapewniam, że każda w naszym studio znajdzie
coś dla siebie. Mamy strefę fitness, która nie jest typową siłownią, ponieważ posiada wiele innowacyjnych sprzętów
wspomagających i przyspieszających odchudzanie. Strefa
wellness za to cechuje się relaksem, ale odpoczywając również można pozbyć się nadmiernych centymetrów. Aby efekt
po zabiegu utrzymywał się dłużej zalecamy stosowanie naszej wysokiej jakości kosmetyków. W naszym studio zadbamy o ciało zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Dobierzemy odpowiednią zrównoważoną i zindywidualizowaną
dietę, jak i zaoferujemy zdrowe suplementy diety o działaniu
oczyszczającym, odchudzającym i odżywczym.
Studia Figura – to miejsce dla Pań w każdym wieku?
Dla Pań w każdym wieku, z różnym doświadczeniem,
problemami, ale z jednym i tym samym celem – potrzebą
zmiany czegoś w sobie. W swoim ciele, ale także chęć spędzenia czasu inaczej, bardziej aktywnie. Pamiętamy tu
nikt nikogo nie ocenia, panuje u nas przyjacielska atmosfera, a panie tu pracujące zawsze służą wsparciem.
Dzięki czemu Studio Figura jest takie skuteczne?
Przede wszystkim dzięki kompleksowemu podejściu do problemu. Jedne panie chcą tylko zrzucić kilka kilogramów,
innym zależy na wymodelowaniu brzucha, ud, pośladków.
Dobieramy program w zależności od potrzeb. Gdy klientka
spotyka się z nami pierwszy raz przeprowadzamy wywiad
medyczny, dokonujemy pomiaru składu ciała, ustalamy
czas, jaki jest niezbędny do osiągnięcia zaplanowanego celu.
Wykluczamy przeciwwskazania. Opracowujemy program
zabiegowo-treningowy i dobieramy zabiegi kosmetyczne
wspomagające indywidualny cel oraz odpowiednie suplementy. Przygotowujemy karnet, który dostosowany jest do
potrzeb klientki tak, aby osiągnęła rezultaty, ale i żeby był
dla niej odpowiedni pod względem finansowym.
Czym się wyróżniacie?
Spełniamy marzenia – marzenia o pięknej sylwetce. Słuchamy naszych klientek, rozmawiamy z nimi, służmy wsparciem, gdy mają ochotę na powierzenie swoich sekretów, gwarantujemy, że nigdy nie opuszczą naszych murów. Kochamy,
to, co robimy, więc stale podnosimy kwalifikacje, zdobywa-
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my nowe doświadczenia. Zapewniamy motywację na każdym etapie modelowania sylwetki.
Czy zrzucanie wagi to tylko praca z ciałem?
Psychika jest bardzo ważna. Najpierw trzeba przecież podjąć decyzję o zmianie w swoim życiu, uświadomić sobie,
że jest się na nią gotowym, żeby po dwóch dniach nie zabrakło motywacji i energii. Nagle cały świat zostaje wywrócony
do góry nogami. Trzeba się przyznać do wszystkiego, a nikt
nie chce wiedzieć, że popełnia błędy. Niejednokrotnie trzeba
zmienić nawyki żywieniowe w rodzinie, które kształtowały
się od pokoleń. Wymagamy zmiany dotychczasowego stylu
życia, stylu żywienia, systematyczności i wytrwałości.
Może Pani opowiedzieć o najbardziej spektakularnych
przemianach w konceptach Studio Figura.

Co roku odbywa się gala, podczas której prezentowane są
najbardziej spektakularne metamorfozy. W zeszłym roku
nagrodzonymi przemianami mogły się pochwalić panie, które straciły po 30, 40 kilogramów, a najbardziej spektakularną
metamorfozę przeszła pani Ania, która zrzuciła aż 57 kilogramów. Zapraszam serdecznie wszystkie panie, które pragną zmienić życie do naszego Studia Figura Łódź Lipowa. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Aleksandra Waligóra, Paweł Keler

Łódź, ul. Lipowa 48
tel. 501 737 470
studiofiguralodz@wp.pl
facebook.com/studiofiguralodzlipowa
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Razem idą przez życie, razem prowadzą biznes. I jedno jest pewne, jeśli chodzi
o fryzjerstwo, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. On – Krystian Zohan Wojewoda
– wypracował własny styl, strzyże głównie przy użyciu noża chińskiego, degażówek
i maszynki, rzadko używa nożyczek. Ona – Mariola Śnieg – jak mawiają najlepsza
kolorystka w Łodzi, sama tworzy kolory, których próżno szukać w palecie barw.
Najtrudniejsze metamorfozy trafiają do niej, bo nie ma w Łodzi jej równych.
Właśnie przygotowują się do otwarcia nowego salonu w Ogrodach Geyera.

Bonnie i Clyde
łódzkiego

fryzjerstwa
LIFE IN. Łódzkie: Taki ładny salon macie przy
Tymienieckiego, po co Wam nowy? Klienci już
przyzwyczaili się do tego miejsca.
Krystian: Do nowego przyzwyczają się błyskawicznie.
W starym salonie po prostu się nie mieścimy. Dużo serca
włożyliśmy przygotowanie nowego miejsca. Do wspólnej
aranżacji zaprosiliśmy cały nasz zespół, bo bardzo zależy
nam byśmy wszyscy czuli się w nim komfortowo. W końcu
w pracy spędzamy większość naszego życia. Zdecydowanie
poprawi się też komfort naszych klientów, bo lokal będzie
o wiele większy od dotychczasowego: dziewięć stanowisk
do strzyżenia, sześć do koloryzacji i sześć myjni fryzjerskich. A to wszystko w świetnej lokalizacji OGRODÓW GEYERA, gdzie znajdują się restauracje, usługi i biura. Do tego
świetny rynek i olbrzymi trawnik, gdzie latem organizowane są festyny i kino letnie. A wisienką na torcie jest mega
wielki bezpłatny parking dla klientów Ogrodów.
Mariola: Decyzję o zmianie miejsca, choć przyszła niełatwo, musieliśmy podjąć, bo nie było tu już dalszych perspektyw rozwoju ze względu na rozmiar lokalu. Dziesięć
osób teamu i parędziesiąt klientek każdego dnia na 80 metrów kwadratowych to stanowczo za dużo. Po prostu potrzebowaliśmy większego lokalu. Nie możemy pozwalać
na sytuacje, aby klient, który przychodzi po ekskluzywną
usługę nie miał gdzie siedzieć czekając na swoją kolej.
Ale przecież wielu Waszych klientów to stali bywalcy,
więc pewnie i tak zapisują się z dużym wyprzedzeniem?
Mariola: To prawda, ale jest ich tak dużo, że zaczynają tworzyć się długie terminy, a jak wiemy nikt ich nie lubi. Poza
tym działamy wszyscy jako team i klientki nie mają problemu, żeby skorzystać z usług innych fryzjerów, bo i tak
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większość koloryzacji ustalamy wspólnie. No i dochodzą
do tego nowi klienci, których jest naprawdę sporo. Właśnie
dlatego potrzebujemy znacznie większego lokalu. Nowe
miejsce, daje nam nowe możliwości na powiększenie naszego i tak już licznego dziesięcioosobowego składu.
To gratuluję. Jak się zostaje takim „kultowym” fryzjerem?
Krystian: Może trzeba byłoby zapytać innych, czy taki
kultowy jestem. (śmiech) A tak na poważnie, na markę pracuje się latami, w moim przypadku już 24 lata, w Marioli
14. I wiesz co? Z tego wszystkiego przepracowałem tak naprawdę tylko półtora roku, tylko dlatego, że pracowałem
w salonie, który działał w oparciu o schematy – tabelki, wytyczne, których należało się trzymać, byłem trybem w machinie, a jak tak nie potrafię. Praca jest moją pasją. Długo
szukałem własnego stylu, aż go w końcu znalazłem.
Czym się charakteryzuje?
Krystian: Przestałem korzystać z szablonów i zacząłem
rzeźbić we włosach, wewnątrz fryzury, używając głównie
noża chińskiego i degażówek. Jacek Olejniczak, od którego
nauczyłem się podstaw takich strzyżeń, wtedy nazywał to
strzyżeniem inwazyjnym. Najważniejsze jest nadanie podatności włosom tak, żeby klientka miała ułatwione zadanie
podczas układania fryzury, wpuszczenie trochę powietrza
między włosy i to jest to wejście inwazyjne, wchodzę w głąb
fryzury. Nie ograniczam się tylko do skrócenia włosów. Wychodzę z prostego założenia: włosy nie muszą być równo
obcięte, one mają się układać. Trzeba wsłuchiwać się w potrzeby klientów, trzeba z nimi rozmawiać, dużo rozmawiać,
tłumaczyć, co mamy zamiar zrobić z włosami i jakie mamy
możliwości, by potem nie było jakiś negatywnych emocji

zdrowie i uroda

i wzajemnych frustracji. Czasami zdarzają się tak zwane
ciężkie klientki, którym po prostu trzeba poświęcić więcej czasu na rozmowę.
Mariola: Nooo, a ty jesteś mistrzem w takich rozmowach.
Mariola, ty wyspecjalizowałaś się w koloryzacji, w ogóle
nie strzyżesz?
Mariola: W tym czuję się zdecydowanie najlepiej, strzyżenie
nigdy nie sprawiało mi tyle radości. Lubię zabawę kolorami,
nie nożyczkami. (śmiech). Przez kilka lat skupiłam się tylko
na pogłębianiu wiedzy z tej dziedziny, liczne kursy, szkolenia, wiele mnie nauczyły. No i kreatywna praca z moim Krystianem. Nie ma dla nas koloryzacji niemożliwych. I teraz,
gdy farby nie stanowią dla mnie już żadnej tajemnicy, chętnie z nimi eksperymentuję, szukając odpowiednich barw
dla naszych klientek. Sama opatentowałam kilka technik
koloryzacji i jestem z tego dumna, a klientki to doceniają.
Krystian: Gdy klientka tylko wchodzi do salonu, Mariola
już wie, w jakim odcieniu będzie jej najlepiej. Wystarczy,
że spojrzy, ale i tak za każdym razem przeprowadzamy
konkretną rozmowę z klientką, żeby stworzyć „portret
psychologiczny fryzury”. (uśmiech) A najzabawniejsze
jest to, że wystarczy, że na siebie spojrzymy i obydwoje
podajemy te same kombinacje kolorystyczne, które byśmy
zrobili danej klientce. Naprawdę doskonale się rozumiemy i uzupełniamy. Zupełnie jak Bonnie i Clyde. Często tak
mówią o nas nasze klientki. Gdybym był sam, nigdy bym
nie myślał o dalszym rozwoju, szukaniu nowego miejsca.
To Mariola stąpa twardo po ziemi i dba o to, byśmy podążali we właściwym kierunku. Ja to jak artyści czasami
zbyt mocno bujam w chmurach. (śmiech) Mam masę pomysłów, które realizowałbym od razu. A to Mariola mnie
stopuje i zastanowi się za mnie trzy razy, czy warto wydać
kasę właśnie na ten pomysł.
No właśnie – artysta czy rzemieślnik?
Krystian: I jedno i drugie, bo bez bycia dobrym rzemieślnikiem, z odpowiednią wiedzą z zakresu technik strzyżenia, nie mógłbym być tak kreatywny w podejściu do mojej
pracy. Pierwsze sześć lat mojej kariery pod okiem Teresy
Baranowskiej – mojej mistrzyni od rzemiosła i klasycznego
strzyżenia, które dały mi potrzebne fundamenty do tego,
aby później pójść znacznie dalej. Potem nieszczęsny salon
z menadżerką, dla której liczyły się słupki. Ale tam w 2002
roku zostałem wicemistrzem Europy w pewnym konkursie. A po siedmiu latach pracy w salonie u Jacka Olejniczka,
który jest zajebistym artystą we fryzjerstwie, do rzemiosła
dołączyłem ten artyzm. Stworzyłem własny styl i jest mi
z tym dobrze, nie wyobrażam sobie, bym miał teraz strzyc
nożyczkami, pasemko po pasemku i sprawdzać niemalże linijką, czy aby na pewno jeden włosek za bardzo nie wystaje,
a tego często uczą na szkoleniach fryzjerskich. O nie, to nie
dla mnie, wolę chodzić własnymi drogami.
Uczysz innych swojego stylu?
Krystian: Pracowników oczywiście, wpadają też adepci
zawodu na staże, ale coraz poważniej zastanawiam się nad
szkoleniami, kiedyś to robiłem i bardzo dobrze mi szło. Muszę tylko wygospodarować trochę czasu. Stworzyłem nawet
nowy system szkoleniowy, który wdrożyłem w salonie i który
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się sprawdza. W półtora roku z osoby, która nigdy nie trzymała nożyczek w ręku, robię pełnowartościowego fryzjera.
Mariola, a ty nie myślałaś o tym, by dzielić się wiedzą?
Mariola: I zrobić sobie konkurencję. (śmiech) Nie nadaję się
do tego, zbyt mocno się stresuję publicznymi wystąpieniami.
Aczkolwiek lubię przekazywać swoją wiedzę uczniom.
Krystian: Oprócz pracy z klientkami, Mariola ma na głowie wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biznesu,
rachunki, faktury, zamówienia, cały socjal i sprawy kadrowe, całkiem sporo tego jest. I na dodatek ciągle musi
sprowadzać mnie na ziemię, bo mam w głowie wiele pomysłów, które w trybie natychmiastowym chciałbym
realizować. Takie jak wprowadzenie na rynek własnej
marki kosmetyków, czy wdrożenia nowego systemu szkoleniowego, nad którymi właśnie pracuję.
Taki partner, to ja rozumiem. A zdradzicie mi jeszcze, czy
fryzjerstwem zajmujecie się: bo o tym marzyliście, czy
sprawił to zupełny przypadek?
Mariola: W moim życiu o wielu sprawach decydują przypadki i tak było przy wyborze zawodu, ale z perspektywy
czasu, śmiało mogę powiedzieć, że była to najlepsza decyzja w życiu. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś
innego. Uświadomiłam sobie, że o tym marzyłam.
Krystian: A u mnie to już kompletny przypadek. Zawsze
myślałem, że zostanę stolarzem. Gdy inni kopali piłkę
na podwórku, ja wolałem zbudować krzesełko, mały
domek. Myślę, że kiedyś spełnię swoje marzenie i otworzę mały warsztat, w którym będę robić meble do domu.
Na razie cieszy mnie to, co robię, przecież tu też tworzę.
Trzymacie się trendów, czy bardziej zależy Wam na tym,
by klienta wyszła z salonu zadowolona, we fryzurze do
niej pasującej?
Mariola: Teoretycznie czasami muszę się poddać trendom, ale jak ktoś mnie pyta co teraz jest modne, odpowiadam – to w czym się najlepiej czujemy. Wbrew temu co
lansuje większość fryzjerów. Bo robienie czegoś na siłę,
tylko dlatego, że jest modne, mija się z celem. Zdarzyło mi
się odmówić klientce, gdy nie zgadzałam się z jej pomysłem, bo wiedziałam, że nie będzie zadowolona z efektu.
Krystian: Klienci mają wyjść z salonu zadowoleni i wyposażeni w wiedzę, jak dbać o włosy i układać nową fryzurę. Zawsze tłumaczę i pokazuje każdej klientce, jak dbać
o włosy i jak układać włosy jak najmniejszym nakładem
energii. Fryzjerzy tego nie robią (wiem to od klientek),
po prostu strzygą i na tym kończą swoją pracę. Po prostu
dbamy o dobre samopoczucie naszych klientów. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Krystian Wojewoda i Mariola Śnieg
Hair Design
Łódź, ul. Tymienieckiego 19
tel. 884 663 664, 507 777 474
www.krystianwojewoda.pl

Brzydkie
kaczątko
Ostatnio wybrałam się do teatru, na balet „Jezioro Łabędzie”.
Licząc się z możliwą obecnością tzw. śmietanki towarzyskiej
życia kulturowego Łodzi elegancko się ubrałam, a nawet wykonałam delikatny make-up i odwiedziłam fryzjera. Wszak
wyczekiwałam tego wyjścia od miesiąca. Rozmowy w kuluarach, wścibskie, „miłe” uwagi i grzecznościowe „szpile”,
zwyczajowe „uprzejmości” i pada to pytanie: – A ty Marta to
czym się zajmujesz?
– Ja? Prowadzę klinikę medycyny estetycznej. Klinika Tazbir się nazywa.
– Tak? Wzruszenie ramion z kręcącą z niedowierzania głową i nieapetycznym mlaskaniem, coś w rodzaju niesmaku
wymieszanego z gardzącym spojrzeniem mówiącym... Ty?
Taka zwyczajna?
– Tak. Odpowiadam zahipnotyzowana nienaturalnym rozmiarem powykrzywianych ust mojej rozmówczyni, wyraźnie
będącej z nich zadowoloną. Zniekształcone krzaczaste, mocno
zarysowane zbyt agresywnym makijażem permanentnym
brwi w zdziwionym uniesieniu, wygładzone na blachę nieruchome czoło, napompowane do nienaturalnych rozmiarów policzki i rzęsiska przesłaniające cały świat... Tak. Odpowiadam
już zupełnie zdegradowana do pozycji podnóżka nie zasługującego nawet na miano brzydkiego kaczątka. Chyba moje poczucie
estetyki jest jakąś nienaturalną odmiennością i rozumiem już
stwierdzenie, że : „te wszystkie twarze są takie same, jak klony.”
– Tak? Wiesz ja ostatnio zrobiłam sobie plastykę nosa, ale
nie jestem zadowolona, oprócz tego mam zrobione cycki
i liposukcje itd. (tu szczegółowe informacje odnośnie wszystkich zabiegów w życiu).
– Ja (trochę nieśmiało). Wiesz może warto by było zadbać
o jakość twojej skóry, nawilżyć ją, zagęścić, ujędrnić, rozświetlić tak trochę, spowodować żebyś wyglądała zdrowo i świeżo.
– No coś Ty! I ja mam za to płacić?! Kwasik w policzki i botoksik w czółko i do przodu!
Pomyślałam sobie, że ja jednak pozostanę przy swoich
„nudnych” zabiegach zapobiegających starzeniu się skóry,
uzdrawiających ją, nawilżających i sprawiających, że wyglądam młodziej niż moje rówieśniczki po ampułce hialuronu
w usta i baby botoksu w czoło, no może czasem lasera. Tak.
Będę nudna. Być może nie obejrzy się za mną całe stado facetów i drugie stado kobiet, ale cóż tam – to mi wystarczy.
Przynajmniej na razie. Tak sobie myślę, że jestem w ogóle niemodna. I co ze mnie za pani doktor! Nie wzbudziłam w swojej rozmówczyni zachwytu ani uznania i ona na pewno mnie
nie odwiedzi w Klinice Tazbir. Nie zauważyła nawet ani mojej zdrowej cery, ani lśniących włosów, ani jędrnej skóry. Nic
z tych rzeczy, jedynie same braki. Dobrze, chociaż, że ambasadorki Kliniki Tazbir widzą we mnie to, co same chcą zobaczyć w lustrze u siebie i to co ja sama widzę. l

dr Marta Tazbir
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2006 roku
czynnie zajmuje się medycyną estetyczną i laseroterapią, która jest jej pasją. Specjalizuje się
w zabiegach iniekcyjnych z zakresu szeroko
pojętej medycyny estetycznej oraz w laseroterapii. Prekursorka nowatorskich terapii z zakresu
nowoczesnej ginekologii laserowej i estetycznej.

Łódź, ul. Solankowa 6
pn. – sb. 10–20
tel. 506 170 629
kontakt@klinikatazbir.pl
www.klinikatazbir.pl
Wyjątkowe miejsce, które oferuje zabiegi z zakresu medycyny, dermatologii i ginekologii estetycznej, laseroterapii oraz kosmetologii. Tu najważniejsze jest dążenie do naturalnego piękna
i poprawy jakości życia pacjenta. Liczy się profesjonalizm i poparta wieloletnim doświadczeniem wiedza, pasja i zaangażowanie.
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Felieton
o Niżyńskim

Foto: Joanna Jaros

Kamil Maćkowiak
aktor, reżyser, scenarzysta
Twórca autorskich spektakli (m.in. „Niżyński”,
„DIVA Show”, czy „AMOK”). Od 2013 roku tworzy własny teatr pod szyldem Fundacji Kamila Maćkowiaka. Laureat ponad trzydziestu
nagród teatralnych na festiwalach polskich
i międzynarodowych (m.in. Grand Prix za najwybitniejszą kreację aktorską na Międzynarodowym Festiwalu Monodramów Monokl
w Sankt Petersburgu i THESPIS Media Award
za spektakl „Niżyński”, czy Nagroda im. Schillera dla twórcy sezonu za spektakl „DIVA
Show”). Zagrał główną rolę w filmie Jerzego
Stuhra „Korowód” oraz m.in. w serialach „Pensjonat pod różą”, „Kryminalni”, „Naznaczony”,
„Barwy szczęścia”, „Na Wspólnej” i „Przyjaciółki”. Od 2019 roku Dyrektor Artystyczny teatru na Scenie Monopolis, której działalność
zainauguruje spektakl „Śmierć i dziewczyna”
wyprodukowany przez Fundację.

Miałem 11 lat, kiedy usłyszałem o nim po raz pierwszy. Dla ucznia
szkoły baletowej postać Wacława Niżyńskiego, nazywanego „bogiem tańca”, była mityczna. Jako student szkoły teatralnej natrafiłem na jego dziennik, który po raz pierwszy wydano w nieocenzurowanej wersji i… przepadłem. Pisał go zalewie sześć tygodni,
mając 29 lat i będąc w stanie pogłębiającej się psychozy. Ten ładunek emocjonalny, ale i zapis rozwijającej się choroby, autentyzm,
specyficzny język spowodowały, że nie mogłem się od tego tekstu
uwolnić. Zagranie Niżyńskiego stało się moją obsesją.
Spektakl powstawał półtora roku pod opieką Waldemara Zawodzińskiego i miał swoją premierę w Teatrze Jaracza w 2005
roku. Byłem zdecydowanie za młody i zbyt niedoświadczony,
by bez kosztów, dźwignąć granie dwugodzinnego monodramu,
którego głównym bohaterem jest choroba psychiczna. Przyjęcie „Niżyńskiego” przerosło wszelkie oczekiwania. Wspaniałe
recenzje, zaproszenia na festiwale, a w konsekwencji deszcz
nagród (miedzy innymi Grand Prix na Festiwalu Monodramów
w Petersburgu) – wszystko to cieszyło, tylko moja relacja z tym
spektaklem, z tą rolą się pogarszała.
Każdorazowe wyjście na scenę kosztowało mnie więcej, niż
byłem wtedy w stanie unieść. Zaczęły się stany lękowe, już
na kilka dni przed zaplanowanymi spektaklami. Mój organizm
wyszedł im naprzeciw. Kontuzje, zdarzały się głównie przed
„Niżyńskim”, żebym miał realny pretekst, by uniknąć konfrontacji (jak o nim pisano) z „obłąkanym klaunem”. Raz, mniej
więcej po pół godzinie grania, taki stan dopadł mnie w trakcie
przedstawienia. Pełna sala, cisza, a ja w panice przerywam akcję i uciekam ze sceny. Dopiero zaprzyjaźniony lekarz uświadamia mi, że to nie nadciśnienie czy nawet depresyjne stany były
tego powodem, ja po prostu chorowałem na… Niżyńskiego.
Gdy odszedłem z etatu postanowiłem spektakl odkupić
i zmierzyć się z nim jeszcze raz, ale już pod szyldem mojej Fundacji. W ten sposób, na kolejne dwa lata, „Niżyński” znalazł
się w repertuarze Teatru Polskiego w Warszawie, a ja wreszcie mogłem się z nim na nowo poukładać – już jako świadomy
aktor, ale i facet, który postanowił przestać uciekać i od niego
i od innych problemów, które mnie dotąd przerastały. Żegnałem się z nim kilka razy. Stał się jak narkotyk, dawał mi siłę,
satysfakcję i emocje widzów, których nie doświadczałem tak
mocno na innych przedstawieniach. Zagrałem go również tego
dnia – 22 lutego 2017 roku kilka godzin po informacji o śmierci
mojej Mamy. Dla Niej. Dla siebie.
Minęły dwa lata od ostatniego pokazu, a ja znów postanowiłem go „ożywić”. Tym razem w Monopolis, żeby tu gdzie aktualnie mój Teatr ma swój dom, zamknąć jego historię. Bo to od
niego przecież zaczęła się moja droga ku samodzielności. To on
przez 300 wieczorów w ciągu ostatnich 15 lat był papierkiem
lakmusowym mojej psychicznej kondycji, był świadkiem zmian
i dojrzewania. I dziś za te wspólne lata cholernie mu dziękuję. l

Jeszcze
w zielone gramy

„

Wraca do mnie ta piosenka Osieckiej niczym bumerang. Oj,
wraca. Nucę ją sobie cichutko pod nosem i pytam sama siebie,
czy kiedyś będzie koniec tych moich kolejnych początków? Czy
kiedyś przestanę próbować, odkrywać, zaczynać, zmieniać, zostawiać, oddawać, ulepszać, budować? Czy zawsze już będzie
mnie tak gnało hen przed siebie? Racjonalna cześć mojej natury
z rozkoszą złośliwie podszeptuje: „Uspokój się. Opanuj. Przestań
szaleć. Nie masz już dwudziestu lat”. Przyznam szczerze, że ten
ostatni argument jest jak cios prosto w serce. Dzielne i odważne,
ale jednocześnie tak cholernie miękkie i wrażliwe. No tak, myślę sobie, faktycznie – ile razy można zaczynać od nowa? Lepiej
niech już nic się nie zmienia. Niech będzie tak, jak jest. Po co
ryzykować? No po co? I tu włącza się moja emocjonalna strona, która za nic ma twarde, racjonalne przesłanki. Jak to po co?
Po to, żeby czuć jak krew szybciej krąży w żyłach. Po to, żeby
się nieustannie zachwycać. Po to, żeby nie stracić dziecięcej ciekawości. Po to, żeby czuć więcej i mocniej. Po to, żeby bardziej
być niż mieć. Po to, żeby nigdy nie stać się obojętną. Po to, żeby
złapać szczęście i poczuć jak otula swoim ciepłem lekko zmarznięte dłonie. Po to, żeby nasycić zachłanne oczy pięknymi obrazami, do których będę wracać. Właśnie po to!
Jest coś jeszcze. Coś bardzo cennego, co niesie ze sobą każdy
kolejny początek. To nowa odsłona mnie samej. Kiedy wybieram nieznane do tej pory szlaki, kiedy podążam w kierunku,
który był mi obcy, okrywam kolejne zakamarki mojej złożonej,
kobiecej natury. Odzieram ją z tych wszystkich ochronnych
warstw, w jakie obrosła w ciągu ostatnich lat. Odklejam je,
zrywam, przekłuwam. Wpuszczam do środka światło, ciepło
i kolor. Jest we mnie dużo czerwieni i jeszcze więcej błękitu.
Ta pierwsza dodaje mi energii i charyzmy, ten drugi wprowadza spokój i uważność. Nie rywalizują ze sobą. Wręcz przeciwnie – pięknie się uzupełniają. Wiedzą, że jako zodiakalna
Waga cenię sobie ponad wszystko harmonię i balans. Pilnują
go. I całkiem dobrze im to wychodzi. A ja przyglądam się tej
ich symbiozie z radością, z miłością, z zachwytem. I dobrze mi
jest w tej czerwono-błękitnej aurze, ale od czasu do czasu pobrzmiewa w moim sercu Osiecka. I znowu zaczyna mnie wołać
ta gra w zielone. I znowu wyruszam w kolejną podróż. I znowu
zostawiam coś za sobą. I znowu otwieram serce na niepewność, mając w plecaku duży zapas wiary i nadziei. To powinno
wystarczyć. Z reguły wystarcza, więc po raz kolejny idę w nieznane, a z tyłu głowy pobrzmiewa dobrze znany mi tekst... l

Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony.
A za nami pozostaje sto okazji przegapionych.
Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie.
Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież …
Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy

Foto: Jowita Pawluczy

Kasia Malinowska
certyfikowany coach, trener
Trenerka rozwoju osobistego, certyfikowany
coach, ambasadorka fundacji Sukces Pisany Szminką oraz programu Sukces To Ja.
Ekspertka w zakresie budowania pewności
siebie. Twórczyni cyklu warsztatów rozwojowych Kobiety! Czas na kawę. Prowadzi
szkolenia oraz sesje coachingowe w języku
polskim oraz angielskim.

Foto: Paweł Keler

Mateusz Lipski
ekspert marketingu
Założyciel łódzkiej agencji kreatywnej Progressivo, związany z branżą marketingu nieprzerwanie od 2002 roku. Doświadczenie
zdobywał, realizując projekty dla czołowych
marek spożywczych, farmaceutycznych,
modowych oraz sektora bankowego. Kreatywnie wspiera i angażuje się w kampanie
społeczne, promocję wydarzeń oraz instytucji kultury. Twórca marek, strategii komunikacji, sloganów i haseł reklamowych, które
trwale zapisały się w świadomości masowej. Miłośnik kultury i języków Słowian bałkańskich. Pasjonat wzornictwa użytkowego,
architektury oraz motoryzacji.

Korpozmiana

Plan B,
czyli życie

Kiedy na przełomie wieków pokolenie wyżu demograficznego
i transformacji ustrojowej wchodziło na rynek pracy, szczytem marzeń o ścieżce kariery była zakończona sukcesem rekrutacja do pracy w wielkiej, światowej korporacji. Powodowani wyobrażeniami o wadze i randze naszego uczestnictwa
w globalnej organizacji wystartowaliśmy w wyścigu, którego
cel był mglisty, ale w pewnym sensie ekscytujący. Zapędzeni
machinalnie w tryby kombinatów nowej ery nie zadawaliśmy sobie pytań o sens nadludzkiego nierzadko wysiłku. Nie
zastanawialiśmy się, co będzie potem, na końcu.
Zadowolone z utrwalanych stereotypów korporacje coraz
śmielej sięgały po nasz czas, umiejętności i skłonność do rezygnacji. Rezygnacji z życia rodzinnego, a nawet z samych siebie.
Zaczęły konsumować nas, a nas nauczyły konsumować to, co
same wytworzyły. Dwadzieścia lat później sytuacja wygląda
z goła inaczej. Młodzi, wchodzący na rynek pracy, patrzą na korporacje mniej chętnie. Przybyło wiele pogardliwych określeń
o pracy „korpoludków w mordorach”. Era maratonu przygasa.
Nikim nie powoduje już pościg za Zachodem. Dziś zaczynam się
liczyć JA, moje sprawy, wizje, plany na życie oraz prywatny czas.
Kwestie społeczne to tylko jeden element „korpozmiany”. Coraz prężniej z gigantami zaczynają konkurować mali gracze.
Są mniej ograniczeni w działaniu, a zatem bardziej elastyczni.
Szybkość decyzji i działania w połączeniu z pasją tworzenia,
kreują wartość gospodarczą nieznaną korporacjom.
Opierając się o wiedzę i entuzjazm najlepszych pracowników,
korzystając z produktów i usług lokalnych partnerów tworzą
nowy ekosystem biznesowy. Co więcej – wielkie już dawno przestało być efektywne. Społeczne i środowiskowe koszty funkcjonowania korporacji, wynikające z ich zorientowania głównie
na dobro samych siebie, powoli zaczynają uwierać nas wszystkich. Problem zmian klimatycznych, a co za tym idzie nowe postawy społeczne, proces ten tylko przyspieszają.
Powoli zaczynamy ważyć zasadność inwestowania w gigantów poprzez decyzje życiowe i zakupowe. Owszem – nadal będziemy korzystać z naszych Samsungów i iPhone’ów. Natomiast
wszystko to, co pochodzi od wytwórców lokalnych będzie jedynie zyskiwać na znaczeniu. Zamiast posiłku lub kawy z sieciówki – kosztownej dla planety, a bezwartościowej dla społeczności
– wybierać będziemy lokalność. Skomplikowane i obciążające
środowisko łańcuchy dostaw ustępować będą systemom prostszym. Globalne ocieplenie i idące za nim zmiany wymuszą rezygnację z dostępności wszystkiego i zewsząd. Wyższość lokalnych mikrosystemów gospodarczych wynikać będzie wprost
z ich efektywności i wydajności oraz oszczędniejszego podejścia
do coraz bardziej ograniczonych zasobów surowców.
Korpozmiana nie oznacza, że giganci znikną. Na wielu polach
uniezależnienie się od nich jest niemożliwe. Ich przyszłością
jest postęp technologiczny, robotyzacja i sztuczna inteligencja. l

„Życie nie idzie prostą drogą, często wchodzi na kręte ścieżki,
gdzie podskórnymi wodami płyną pragnienia, których spełnienia wykluczają się wzajemnie” napisał Guillaume Musso.
Te słowa były jak złowrogie odgłosy kruków, podczas mglistego wieczoru. Nieprzyjemne i pozostawiające dudniące
w uszach echo. Bo przecież każdy z nas walczy o spełnianie
marzeń i pragnień. Wierzymy, że jeśli będziemy wystarczająco zdeterminowani i jeśli nie zabraknie nam wiary, to uda się
dopłynąć do tej wyspy wiecznej szczęśliwości.
Myślę, że w dzisiejszych czasach wizja celu, znanego nam jako
SPEŁNIENIE, jest wyrafinowaną pułapką. Taką, która nie daje
znać o sobie od razu i boleśnie, za to podstępnie i powoli wypełnia swoją misję, dopadając nas w końcu w narożniku życia.
Zapomnieliśmy o tym, jak fajna jest podróż sama w sobie. Czyż
nie byłoby przyjemnie, zanurzyć rękę w morzu, obserwując
opór wody, popatrzeć na odbijające się w niej promienie słońca,
zadrzeć głowę do góry i sprawdzić, czy uda się przegonić chmury, poczuć wiatr na twarzy, uśmiechnąć się do siebie, zamknąć
oczy i poczuć nasz oddech zgrywający się z rytmem wioseł. Zamiast tego „zapakowani” po uszy w kapok, wsiadamy do łódki,
zamykamy oczy i zaczynamy odliczanie do celu. Podróż się dłuży, a nasza irytacja przenosi się na wszystkich podróżujących
z nami. Jak to z irytacją i gniewem bywa, wylewają się w końcu
niczym gęsta lawa i parzą nas dotkliwie. W popłochu próbujemy
rozpaczliwie szukać ucieczki i w końcu nasza łódź wywraca się,
a my lądujemy w zimnej wodzie na środku nieznanych wód.
Nasze życie to taka podróż. Niestety ktoś nam skutecznie wmówił, że najważniejsze są cele. Otaczają nas trenerzy, autorzy książek i uczą nas jak zarządzać czasem, jak osiągać cele, jak jeść, jak
żyć, jak zdobywać świat i jak być mistrzem w każdej dziedzinie.
I fajnie. Cele są ważne, nie neguję wartości ich istnienia. Szkoda
tylko, że wkręceni w tę machinę dążenia do nich, potykamy się
o nasze życie. Pułapką, w którą wpadamy jest wiara, że wszystkie nasze pragnienia są możliwe do spełnienia (najlepiej od razu
i jednocześnie), że się da, bo przecież innym się udaje. Wystarczy uzbroić się w dobry kalendarz z cyklu 365 dni wdzięczności,
planner zajęć na lodówkę oraz w kilka technik relaksacyjnych,
żeby po tej gonitwie nie zwariować. Znam to doskonale. Ale im
jestem starsza, tym częściej zamiast lotu w kosmos, wybrałabym
radosny bieg po łące z latawcem w ręku. Bo zaczynam rozumieć,
że cel nie może być celem samym w sobie, co więcej, zawsze pojawią się pragnienia, których spełnienia wykluczają się wzajemnie. I nie dlatego, że nie daliśmy z siebie wszystkiego. Po prostu
życie zaprojektowane jest dla ludzi, a nie cyborgów. Jego piękno
przegląda się w naszych słabościach. Warto je pokochać, zaakceptować i przestać udawać, że możemy wszystko. Inaczej zamiast zbliżać się do naszej wyspy szczęśliwości, lądujemy w wodach nieznanych, zanurzeni w stresie, depresji i uczuciu porażki.
Życzę Wam odwagi w realizowaniu planu B, czyli życia. l

Foto: Izabela Urbaniak

Gosia Wojdal
choreograf, reżyser, projektant
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Projektowania Ubioru, laureatka międzynarodowego konkursu dla projektantów Złota Nitka. Właścicielka Agencji
Kreatywno-Eventowej Lilla House Event Studio. Założycielka pracowni projektowania
wnętrz i home stagingu Lilla Home

TU PRZECZYTASZ

Łódź
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.

Zaplanuj ślub marzeń!

Studio Florystyki Ślubnej
Łódź, ul. Tatrzańska 30
42 676 21 62, 42 672 33 33
www.skrzydlewska.pl |
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