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tylko wschody i zachody słońca…
Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego to, co wczoraj uznawaliśmy
za normalne, dziś już takim nie jest? Wizyty u fryzjera, w salonie kosmetycznym, spotkanie z przyjaciółmi na kawę, rodzinny obiad w restauracji –
kiedyś normalne, dziś niemożliwe. To samo z wizytą u stomatologa, w klubie fitness czy księgarni... Polska, a gdzieś tam dalej Europa i świat poddały
się czemuś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Ani ebola, ani AIDS, ani
ptasia i świńska grypa nie dokonały takiego spustoszenia w naszym życiu
społecznym i gospodarczym jak koronawirus. Mamy dziś sytuację, w której rzeczy oczywiste przestały takimi być, a zamiast porządku rządzi nami
wszystkimi strach. U jednych paniczny i pozbawiony refleksji, u innych
racjonalny i adekwatny wobec zagrożenia.
Zakażenia koronawirusem i związanych z tym powikłań, a przede
wszystkim brakiem ratunku i umieraniem w samotności – tego obawiamy
się dziś wszyscy. Znam ludzi, którzy powodowani strachem, od kilku tygodni żyją w całkowitej izolacji. Z rodziną i znajomymi kontaktują się wyłącznie przez Internet, wychodzą z domu tylko do ogrodu lub na balkon, a o zakupy potrzebnych do życia produktów, proszą najbliższych. Z poprzedniego
życia zostały im tylko codzienne wschody i zachody słońca… Znam też takich, którzy starają się żyć i pracować normalnie, choć dookoła normalnie
nie jest. Też się boją, ale do swoich lęków i obaw podchodzą racjonalnie. Nie,
wcale nie udają supermenów, których wirusy się nie imają, po prostu nie
kuszą losu, unikają sytuacji, które mogą narazić ich na niebezpieczeństwo
zakażenia i robią swoje. Właśnie ich gościmy dziś na łamach.
Monika Kern i Agnieszka Oleszczyk, właścicielki agencji AHAVA PR
uważają, że czas pandemii jest sytuacją kryzysową, którą firmy powinny
potraktować jako szansę na zmianę dotychczasowej strategii i budowanie zaufania z klientami. Karolina Bielawska, Miss Polonia 2019 uznała, że sytuacja wymaga od niej dynamicznego działania. W ramach akcji
#koronazglowy pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. Kamila i Michał Przybysz, właściciele restauracji Sendai sushi & ramen, wykorzystali ten czas na przeprowadzkę i przenieśli swój lokal do nowego miejsca
w Monopolis. Oferują dziś swoim klientom jedzenie na wynos i czekają
na moment, w którym będą mogli powitać gości w lokalu. Swoich pacjentów nie opuściła Aneta Grochowina, stomatolog i właścicielka kliniki
stomatologicznej. Nie patrząc na koszty, szybko przystosowała klinikę
do nowej rzeczywistości i ubrana w specjalny kombinezon przyjmuje pacjentów przez cały czas. Podobnie jak doktor Piotr Szadkowski, który wie
doskonale, że teleporady to nie do końca dobre rozwiązanie.
Takich osób, wokół nas jest coraz więcej. Oni wierzą, że jeszcze będzie
przepięknie i normalnie, a obecny stan traktują przejściowo. Po drodze mi z nimi, dlatego skorzystam z okazji i serdecznie podziękuję im
za to, że są, działają i próbują normalnie żyć. To właśnie Wam dedykuję
to e-wydanie magazynu LIFE IN. Łódzkie. Wam i wszystkim, którzy tak,
jak ja tęsknią za spotkaniami ze znajomymi, za teatrem, fryzjerem i kawą
na Piotrkowskiej. Gdyby nie Wy, nie byłoby nas…
Zapraszam do lektury!
Redaktor naczelna
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Botanik i palmiarnia

#bądźmywkontakcie. Do 30.
czerwca w każdą środę
o godz. 19 na stronie www.
nowy.pl, będzie można zobaczyć na zdjęciach i usłyszeć
nagrania najważniejszych,
historycznych już dzisiaj
realizacji scenicznych Teatru
Nowego. W ten niematerialny
świat legendarnych niekiedy
spektakli pomogą wejść archiwalne zdjęcia wybitnych fotografów
(m.in. Andrzeja Brustmana i Jerzego
Neugebauera) i nagrania pochodzące ze scyfryzowanych taśm szpulowych.

Ogród Botaniczny i Palmiarnia znów są
otwarte! Ogród będzie otwarty w zmienionych godzinach, tj. od 14 do 20 od poniedziałku do piątku, zaś w weekend od 9 do
20 (kasy biletowe czynne do 19:30). Wejście
od strony ul. Hufcowej będzie zamknięte, zatem zapraszamy do wejść od strony ul. Retkińskiej oraz ul. Krzemienieckiej. W Palmiarni
również obowiązują zmienione godziny
otwarcia – od wtorku do piątku obiekt jest
udostępniony dla zwiedzających w godzinach 13-18, zaś w weekend w godzinach
10-18. Kasa biletowa czynna do godziny
17.30. W poniedziałki Palmiarnia nieczynna.

Best Seler Pinokia

Tańcz z Harnamem
Krakowiak, Oberek, Kujawiak, Polonez i Mazur – to polskie tańce narodowe. Wymienić na ogół je potrafimy, ze znajomością
podstawowych kroków jest już gorzej. I tu z pomocą spieszą
profesjonaliści. Zespół Harnam zaprsza wszystkich chętnych
na taneczne lekcje online. Krótkie filmiki dostępne na profilu
facebookowym zespołu to nie tylko nauka podstawowych
kroków, a także bardziej złożonych figur w parach. Umiejętność
przydatna, bo kto z nas potrafi wyciąć prawdziwego hołubca.

W ramach zorganizowanej
akcji #Zostańwdomu #SłuchajPinokia aktorzy Teatru Pinokio
czytają „Best Selera i tajemnicę
rodu Kokosów” Mikołaja Marceli. Best Seler czytany jest od
poniedziałku do piątku, video
jest udostępniane o godzinie
10 i 12. Aktorzy czytają jeden
rozdział dziennie. W trakcie
Łukasz Bzura ilustruje przygody warzyw z Jarzynowa:
Best Selera, Anielki Brukselki,
Augusty Kapusty, Maliny Pomidor, Giorgio Anasa, Janusza
Ziemniaka, Elą Cebulą i innymi.
Natomiast w soboty i niedziele
prowadzone są warsztaty
przez Natalię Wieciech i Monikę Bojanowską. O godzinie
12 udostępniane jest video, na
którym Natalia Wieciech przy
pomocy farb, kredek i innych
dostępnych pomocy plastycznych rysuje warzywa i owoce.

Jubileuszowy
Test wiedzy o Łodzi
#ArlekinwDomu!
EC1 online

Wizyta w planetarium lub zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki…niemożliwe? A
jednak! Na przekór trudnej sytuacji pracownicy EC1 postanowili nieprzerwanie
dzielić się swoją wiedzą i zarażać miłością do nauki. W tym celu przygotowali
wirtualne lekcje. Codziennie powstają nowe filmy, transmisje na żywo, wirtualne
spacery z przewodnikami. Poniedziałki poświęcone są kinematografii. Wtorki
to dni z transmisjami na żywo z planetarium, podczas których omawiany jest
aktualny stan nieba nad Łodzią. W środy prym wiodą piesze wycieczki po Centrum
Nauki i Techniki, czwartki to dni z zagadkami, a piątki poświęcone są Festiwalowi
Komiksu. Materiały publikowane są codziennie o 11 na stronie internetowej i FB.

Narysuj Brzechwę
Teatr Muzyczny w Łodzi oraz Stowarzyszenie Grupa Teatralna Nota Bene zapraszają dzieci w wieku
od 5 do 12 lat do udziału w wyjątkowym konkursie
plastycznym. Do 20 maja, do godz. 23.59 czekają na
prace plastyczne, które w dowolnej formie i technice
zobrazują wybraną przez Was z listy bajkę Tuwima lub
Brzechwy. Listę znajdziecie na: www.teatr-muzyczny.
lodz.pl. Na laureata głównego czekają bilety i gadżety,
a na laureatów dodatkowych – płyty i gadżety. Dodatkowo wszystkie wybrane przez komisję konkursową
prace zilustrują przepiękne słuchowisko, które szykuje
Grupa Teatralna Nota Bene! Premierę pierwszego
odcinka słuchowiska zaplanowano na Dzień Dziecka.

Akcję prowadzi online łódzki Teatr
Lalek Arlekin dla widzów od początku
stanu epidemicznego. Rodzice, którzy
siedzą z dziećmi w domu, mogą
codziennie na dobranoc wysłuchać
„Szeptanek” – profesjonalnego słuchowiska przygotowanego z domu przez
aktora teatru Wojciecha Stagenalskiego, który jest jednym z bardziej
znanych audiobookowych głosów.
Zdalnie powstają też cykle etiud i nagrań aktorów z ich własnych domów,
widzom udostępniane są materiały
do domowych zabaw nawiązujące
do spektakli teatru. – Przyzwyczailiśmy
się, że to my gościmy widzów u nas
w Teatrze. Tymczasem czas epidemii
sprawił, że sytuacja się odwróciła. Dziś
chcielibyśmy być gośćmi u naszych
widzów, jednocześnie goszcząc ich
w naszych domach. Dlatego otworzyliśmy przed nimi drzwi i wpuszczamy
widzów do siebie online, zapraszając
do akcji #ArlekinwDomu! – mówi
dyrektor teatru Wojciech Brawer.

Z okazji 45-lecia powstania Muzeum Miasta Łodzi oraz obchodów “200 lat Łodzi przemysłowej” zapraszamy na wydarzenie
specjalne w wersji internetowej: “Jubileuszowy Test wiedzy o
Łodzi”. Pytania testowe będą inspirowane zbiorami muzealnymi
i wystawami stałymi prezentowanymi w Pałacu Izraela Poznańskiego. 16 maja o godz. 12 na stronie internetowej (www.
muzeum-lodz.pl/ zakładka “Wydarzenia”) oraz profilu facebookowym Muzeum Miasta Łodzi opublikowane zostaną arkusze
testowe z czterdziestoma pięcioma pytaniami jednokrotnego
wyboru. Pięć pierwszych osób, które prześlą na adres e-mail:
edukacja@muzeum-lodz.pl poprawnie wypełnione arkusze z
zaznaczonymi wszystkimi właściwymi odpowiedziami, otrzyma
nagrody. Wypełnione arkusze należy przesłać do godz. 23.59.

Nowe ścieżki w Skansenie
Dla każdego coś innego. Kultowy telewizor Szmaragd dla miłośników PRL-owskiego designu, zabawki dla najmłodszych czy warsztat tkacki dla fanów techniki, a wszystko pokazane tak, by każdy sam mógł decydować, jaką ścieżką chce podążać. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
pracuje nad nowymi wystawami, które zaprezentuje w przestrzeniach odnowionych w ramach
trwającej w muzeum inwestycji. Nowa wystawa stała w Skansenie Łódzkiej Architektury Drewnianej jest projektowana tak, by zwiedzający mógł poznawać historie łodzian z innej perspektywy. Kluczem do sukcesu są zróżnicowane ścieżki, które poprowadzą widza po różnych opowieściach.
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Miejski badylarz
„Miejski Badylarz” to warsztaty o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, przeznaczone dla rodzin, młodzieży i dorosłych. Celem warsztatów jest m.in. poznanie
natury, powrót do rodzimych tradycji upraw. Na warsztatach wykorzystywane są
przedmioty pochodzące z recyklingu i pozostałości z gospodarstwa domowego.
Zachęcamy do zapoznania się z profilem wydarzenia (facebook.com/events/249503029529024/), tam znajduję się lista potrzebnych rzeczy na pierwsze zajęcia.
Warsztaty odbywają się na Facebook’owym profilu Fa
bryki Sztuki (facebook.com/fabrykasztukilodz/).
Więcej informacji na stronie: www.chorea.com.pl/pl/home/news/520.

Biblioteka
w nowej
odsłonie
Do wyremontowanej kamienicy przy ulicy Gdańskiej
wprowadziła się biblioteka.
- Przestrzeń nowej biblioteki to
560 m kw., w której wydzieliliśmy odrębną salę dla dzieci
wraz z kącikiem dla najmłodszych. Starsze dzieci mogą skorzystać z sali komputerowej, w
której do ich dyspozycji mamy
4 stanowiska komputerowe z
internetem. W części dla dzieci
dobrze poczują się również
rodzice. Przewidziano dla nich
kącik kawowy z prasą, w
którym będą mogli odpocząć i
wymienić się doświadczeniami
z innymi rodzicami, podczas
gdy dzieci zajęte będą zabawą
lub w trakcie uczestnictwa maluchów w dedykowanych im
różnotematycznych zajęciach
– mówi Paweł Braun, dyrektor
Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Księgozbiór to około 13 000 (w tym
6 000 nowo zakupionych) książek oraz 500 audiobooków.

Nowe atrakcje na Fali
Już w czerwcu w łódzkim aquaparku Fala pojawią
się cztery nowe zjeżdżalnie. Zjeżdżalnie będą
całoroczne – wejście do nich oraz hamownie
zostaną połączone z wewnętrzną częścią strefy
basenowej. Dzięki temu będzie można korzystać z
urządzeń nie tylko w czasie upałów, ale nawet
zimą. Aż trzy zjeżdżalnie mają być pontonowe, w
dodatku wyposażone w atrakcyjne efekty audiowizualne. Jedno z urządzeń to będzie zjeżdżalnia
typu „cebula”, z czaszą o średnicy aż 12 metrów
i o długości 140 metrów. Dodatkowych wrażeń
mają dostarczać tzw. rożki, które będą wprawiać
dwuosobowe pontony w drgania i ruch wahadłowy – to wszystko na drugiej zjeżdżalni o długości
ślizgu 132 metry. Będzie też klasyczna zjeżdżalnia, najdłuższa – 144-metrowa. Dla miłośników
mocnych wrażeń będzie przygotowana ekstremalna zjeżdżalnia w formie kapsuły z zapadnią
w podłodze oraz pionowym zjazdem o długości
120 metrów i stroboskopowym oświetleniem.

Adoptuj drzewo
Władze miasta zachęcają mieszkańców Łodzi, aby pomogły w walce
z suszą i stworzyły projekt „Adoptuj drzewo.” Wystarczy powiedzcieć,
którym drzewem w mieście możecie się zaopiekować, wychodząc
na spacer, czy podlewając własny ogród. W zamian otrzymacie wiedzę, jak prawidłowo to robić. Wystarczy, że na adres e-mail: susza@
uml.lodz.pl wyślecie wiadomość, że chcecie zaopiekować się danym
drzewem lub wesprzeć w wolnej chwili przy podlewaniu, a pracownicy urzędu skontaktują się z Wami! Razem zadbajmy o łódzką zieleń.
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Złap okazję, w salonach Jaszpol
czekają auta demonstracyjne

Granty
na kulturę
300 000 zł to pula
Wojewódzkiego
Programu Mikrograntów na rzecz walki z
COVID-19, który ogłosił
Zarząd Województwa
Łódzkiego. Trwa nabór
ofert od organizacji
pozarządowych
na realizację zadań
publicznych, które
pomogą przeciwdziałać epidemii
koronawirusa. Kwota
dotacji nie może być
mniejsza niż 1 000 zł i
nie większa niż 5 000
zł. Nabór ofert zostanie
zakończony z chwilą
rozdysponowania
całej puli pieniędzy
przeznaczonej na
realizację zadań. Wzór
oferty z ogłoszeniem o naborze ofert
są do pobrania ze
strony ngo.lodzkie.
pl. Wypełnione oferty
należy przesyłać na
adres ngo@lodzkie.pl.

Jeśli planujemy zakup samochodu z salonu i liczymy na at
rakcyjny upust, warto wziąć pod uwagę auto demonstra
cyjne. To rozwiązanie dla prawdziwych łowców okazji.
Auta demonstracyjne mają wiele zalet.
Samochody demonstracyjne w salonach firmy Jaszpol
cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlaczego? Powodów jest kilka. Przede wszystkim mają niski przebieg.
Samochody demonstracyjne to pojazdy służące do jazd
testowych z klientami, które po bardzo krótkim okresie eksploatacji podlegają wymianie, dlatego przebieg
w tym samochodach jest bardzo niski od kliku do kilkunastu tysięcy kilometrów. Samochody te nie są używane
dłużej niż rok, stąd w momencie zakupu auta nadal objęte są gwarancją producenta.
Kupując takie auto mamy pewność, że nabywamy je
ze sprawdzonego źródła, są własnością autoryzowanego dealera i mają pewną historię. Choć eksploatacja
samochodów demonstracyjnych jest krótka i mało intensywna, to nie są one samochodami w pełni nowy-

mi i z tego tytułu zawsze można liczyć na zdecydowanie korzystniejsze warunki zakupu, niż w przypadku
takiego samego modelu z najnowszego rocznika. Kolejną zaletą samochodów demonstracyjnych jest też
ich bogate wyposażenie, zwykle znajdziemy w nich
mocne silniki, najlepszą technologię i komfortowe
wykończenie wnętrza. Samochody demonstracyjne,
mimo że używane, są zadbane, regularnie czyszczone
i nie mają żadnych uszkodzeń. Nabywca ma pewność,
że kupuje auto w doskonałym stanie, z małym przebiegiem i od zaufanego sprzedawcy. Kupując samochód
demonstracyjny można oczywiście skorzystać z promocyjnego finansowania i pakietu ubezpieczeń.

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

spotkania

KIEDY KLIENT MÓWI:

Sprawdzam, czyli komunikacja
w czasach pandemii
Czy firmy powinny potraktować kryzys jako szansę? Jak dzięki niemu zmienić
dotychczasowe działania i zbudować firmie pozytywny wizerunek? Dlaczego
zaufanie jest dziś najcenniejszą walutą w komunikacji? Na te i wiele innych pytań
odpowiadają Monika Kern i Agnieszka Oleszczyk, CEO agencji AHAVA PR.
LIFE IN. Łódzkie: Czy marka ma znaczenie
w czasach pandemii?
Agnieszka Oleszczyk: Epidemia koronawirusa prawdopodobnie bezpowrotnie zmieniła naszą codzienność. Na pewno zweryfikowała dotychczasowy sposób działania i opracowane wcześniej strategie komunikacji poszczególnych firm.
Konsumenci, dokonując dziś zakupu konkretnego produktu,
decydują, której firmie pomóc przetrwać ten trudny czas.
Jak nigdy wcześniej widzimy więc, że marki, które wcześniej
dbały o dobry kontakt ze swoimi Klientami są na uprzywilejowanej pozycji. Zbudowane zaufanie i relacje procentują.
Marki szukając w dobie kryzysu oszczędności,
w pierwszym odruchu od razu tną oczywiście wydatki
na komunikację. Jak przerwanie komunikacji wpłynie
na postrzeganie marki przez klientów? Czy na pewno
w tym wypadku milczenie jest złotem?
Monika Kern: Firmy powinny mieć świadomość, że podejmowane w trakcie kryzysu działania lub ich brak, przekładają się na postrzeganie marki w przyszłości. Bieżący kontakt z Klientem to szansa na przekazanie swojego stanowiska
i uwypuklenie wartości, którymi się kierujemy, a niekiedy
również wyciszenie niepożądanych emocji. Umiejętne i odpowiedzialne zarządzanie wizerunkiem jest szczególnie istotne, zwłaszcza w sytuacji kryzysu, kiedy wielu Klientów mówi
„sprawdzam”. Gdy mówimy o dobrej komunikacji firmy, należy wyraźnie zaznaczyć, że nie chodzi wyłącznie o relacje
z konsumentami i podmiotami zewnętrznymi. Bardzo ważny jest również bieżący kontakt z pracownikami. W związku
z obecną sytuacją, wielu z nich odczuwa stres i negatywne
emocje. Dlatego powinniśmy im regularnie przekazywać
informacje na temat stanu i kondycji firmy. Brak wiedzy
wzmaga poczucie niepewności, które potrafi destrukcyjnie
wpływać na pracę i jej efektywność. Pamiętajmy, że nasi pracownicy mogą być najlepszymi ambasadorami marki.
Czy teraz jest dobry moment na testowanie nowych
pomysłów, formatów, pokazywanie „ludzkiej twarzy”?
Agnieszka Oleszczyk: Każdy kryzys, niezależnie, czy jest
zewnętrzny czy wewnętrzny, prowadzi do zmian. Można
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zaryzykować nawet stwierdzenie, że jest okazją do umocnienia wizerunku firmy jako tej, która nie jest zorientowana wyłącznie na osiągnięcie celów biznesowych, a kieruje
się wartościami istotnymi z punktu widzenia całego społeczeństwa. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa
jest o tyle inna, że nie dotyczy pojedynczych podmiotów,
a dotyka każdej z branż – wszyscy musimy dostosować się
do nowej rzeczywistości. Wymaga to, zwłaszcza od osób zajmujących się komunikacją, szczególnej kreatywności i tworzenia nowych formatów. Narzędzia, z których korzystaliśmy do tej pory, mogą okazać się mniej skuteczne w obliczu
wyzwań, przed którymi stoją firmy. W zależności od tego,
jak dobrze przemyślane i zaplanowane będą nowe strategie
i kampanie, mogą one przynieść marce sukces rynkowy lub
okazać się porażką. Jeśli zaś chodzi o zarządzanie marką
osobistą, również powinniśmy postawić na pokazanie empatii poprzez wzmożony kontakt z naszymi obserwatorami
i fanami. Otwartość na wyzwania, z jakimi się mierzą, czy
nawet podzielenie się własnymi wątpliwościami, jest teraz
bardzo pożądane. Czasy, w których od znanych osób wymagało się perfekcji, bezpowrotnie minęły. Wszyscy jesteśmy ludźmi i im naturalniej się prezentujemy, tym większą
sympatię wzbudzamy w naszych odbiorcach.
Co w takim razie radzicie swoim klientom – powinni
poddać się trendom, czy szukać własnej drogi, patrzeć
tylko na zasięgi, czy tworzyć jakościowy content? Co ma
dziś większe znaczenie?
Monika Kern: Obserwujemy wiele zmian, które już od lat
zachodzą na rynku, a w czasie pandemii przyśpieszyły. Jedną
z najbardziej widocznych jest to, że duża część komunikacji
firm przeniosła się do internetu i na social media. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z wysokiej jakość
prezentowanych treści. Odbiorcy, jeszcze wnikliwiej niż dotychczas analizują przekazywane informacje i są w stanie
bardzo szybko zweryfikować, czy polecane produkty faktycznie są godne ich uwagi. Każda próba nieprzemyślanego
„lokowania produktu” skończyć się może stratą wizerunkową zarówno reklamującego, jak i producenta. Tutaj dochodzimy do szczególnej roli managera. Jako agencja Ahava PR
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reprezentujemy znanych twórców, ekspertów i osobowości
medialne. Od momentu ogłoszenia pandemii, otrzymujemy
coraz więcej zapytań od przeróżnych marek na temat możliwości współpracy. Naszą rolą, managerów, jest zbudowanie takiej świadomości naszych podopiecznych, aby mogli
podjąć świadomą decyzję na temat wzięcia udziału w wybranych kampaniach. Efektem każdej współpracy musi być
wartościowy przekaz. Tylko w ten sposób możemy sprawić,
że odbiorcy nam zaufają i zostaną z nami na dłużej. Oznacza
to, że ci, którzy są wiarygodni i zabierają głos w dziedzinach,
w których są ekspertami, zyskują na popularności.
Które marki dziś wygrywają? Te, które pokazują
emocje, próbują udowodnić, że troszczą się o swoich
konsumentów i o nich pamiętają, czy te, które
na przykład finansowo wspierają służbę zdrowia?
Agnieszka Oleszczyk: Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa
to wartości, na których zależy wszystkim, niezależnie od
wieku, płci, czy pozycji społecznej. Dlatego razem powinniśmy o nie dbać. Biznes, nie może udawać, że jest ślepy na to,
co dzieje się dookoła. Jeżeli firmy z potrzeby serca, angażują
się w pomoc innym, należy to wspierać i docenić. Już jakiś
czas temu, działalność CSR przestała być przez osoby zajmujące się komunikacją traktowana jako koszt. Jest inwestycją
i odpowiedzią na najpilniejsze wyzwania, które stoją przed
całym społeczeństwem. Coraz więcej osób, podejmując decyzje zakupowe, zwraca uwagę, czy firma, której produkty
wybiera, jest zaangażowana w działalność charytatywną. To
pokazuje, że zaangażowanie społeczne idzie w parze z troską
o konsumenta, a wygranymi są te marki, które reagują.

założycielki
Monika A. Kern CEO
Specjalizuje się w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi oraz kreowaniu wizerunku osób publicznych. Z wykształcenia prawnik,
PR-owiec z wyboru i pasji. Kocha ludzi i wyzwania.
Agnieszka Oleszczyk CEO
Odpowiada za strategie z zakresu PR oraz planowanie i komunikowanie działań wizerunkowych. Od 15 lat związana ze światem
mody. Uważny obserwator z imponującą intuicją do trendów.
z Pracowały dla takich marek jak: Randstad, Plac Unii, Galeria
Kazimierz, NFI Assay, EXPO Łódź, Immergas, TAX LEGAL, dr Gerard, Bakal, TrybEco, Tatuum, LAVARD, 4F, Anna Orska, Vaniila Night&Day, Oh!Zuza, Tova, Weave, ZAQUAD, Michał Szulc, W-arte!
Romy Gąsiorowskiej oraz formaty telewizyjne (TVP, TVN, Polsat).
z AHAVA PR to nowoczesna, butikowa agencja, dostarczająca
kompleksowe usługi wspierające rozwój i obecność marek na
rynku. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, projektowaniu oraz realizacji strategii PR, kreowaniu i zarządzaniu marką
osobistą, komunikacji kryzysowej, PR-ze korporacyjnym oraz produktowym, public affairs, media relations, event PR, digital i social media oraz akcjach niestandardowych. Tworzy skuteczną
komunikację opartą na zrozumieniu stylu życia oraz potrzeb grup
docelowych. Dąży do tworzenia strategii i contentu, bazujących
na budowaniu zaangażowania – zarówno mediów, jak i konsumentów. Zawsze z pełnym szacunkiem do odbiorców. Motto
AHAVA PR brzmi: #makePRgreatAgain.
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Jak po lockdownie zmieni się komunikacja marek,
w jakim pójdzie kierunku?
Agnieszka Oleszczyk: W dostosowaniu komunikacji marek do nowej rzeczywistości, kluczowe będzie umiejętne
czytanie emocji i zarządzanie oczekiwaniami Klientów.
Kontynuowanie obecnych polityk, zachęcających do konsumowanie oferowanych produktów i usług, może doprowadzić nawet do kryzysu wizerunkowego. Branża PR staje
się coraz bardziej świadoma i częściej zwraca się ku działaniom CSR. Trend, który prawdopodobnie się umocni, to
budowanie więzi z najbliższym otoczeniem i rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Przez to konsument
może identyfikować się z wartościami danej marki.
Galerie handlowe otworzyły swoje podwoje,
współpracujecie z kilkoma, co teraz komunikujecie,
czy przede wszystkim bezpieczeństwo kupujących jest
najważniejsze?
Monika Kern: Z punktu widzenia użyteczności obiektów
handlowych, bezpieczeństwo Klientów zawsze było priorytetem. Teraz myślimy o nim w innym kontekście. Każda z galerii musi poddać się specjalnym obostrzeniom i odpowiednio
– jasno i klarownie – zakomunikować to zarówno Klientom,
jak i najemcom. Ważne jest stworzenie poczucia komfortu
przebywania w obiekcie dla każdej z grup interesariuszy.
Weryfikacji wymaga też dotychczasowa aktywność centrów
handlowych. Organizacja imprez masowych i wydarzeń
zwiększających footfall (liczbę odwiedzin – przyp. red.) będzie prawdopodobnie, jeszcze przez długi czas niemożliwa.

Dlatego w komunikacji powinniśmy stawiać przede wszystkim na lokalność i prezentację obiektu, jako takiego, który
idealnie wpisuje się w tkankę miejską realizując różnorodne,
nie tylko zakupowe, potrzeby pobliskich mieszkańców.
Prowadzicie agencję PR, działacie w Łodzi i Warszawie,
czy Wasze działania ukierunkowane są na konkretną
grupę klientów, czy branża nie ma w ogóle znaczenia,
podejmiecie się każdego wyzwania?
Agnieszka Oleszczyk: W agencji Ahava PR skupiamy się
na obsłudze PR oraz działaniach w zakresie social i digital
media dla firm komercyjnych, jak i zarządzaniem marką
osobistą. Główne siedziby znajdują się w Łodzi i Warszawie, ale współpracujemy z Klientami w całej Polsce.
Naszą agencję tworzą eksperci, którzy posiadają rozległą wiedzę i umiejętności pozwalające prowadzić różnorodne projekty komunikacyjne. Zespół składa się z osób,
które doskonale odnajdują się w komunikacji 360 stopni
i współpracy z Klientami z branży finansowej, retail, HR,
modowej, FMCG. I to właśnie z podmiotów działających
w tych sektorach składa się nasze portfolio. Z drugiej
strony reprezentujemy wielu twórców internetowych.
W tym przypadku szerokie spektrum kompetencji naszych współpracowników także jest nieocenione. Gdyby
nie siła i różnorodność zespołu, nie udałoby się nam wejść
tak mocno na rynek i dynamicznie rozwijać. Firmy i osoby
najczęściej trafiają do nas poprzez rekomendacje i nasze
działania promujące markę własną. Cały czas pracujemy
także nad poszerzaniem naszych umiejętności i co za tym
idzie, portfolio Klientów.
Co jest dla Was najważniejsze w pracy z klientem?
Monika Kern: Każda współpraca z firmą rozpoczyna się
od dokładnego poznania marki i jej analizy na wielu płaszczyznach – produktów, grup odbiorców, konkurencji.
Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować optymalną
strategię komunikacji. W dalszej współpracy najważniejsze jest zaufanie. Jako osoby odpowiedzialne za wizerunek, musimy znać różne aspekty funkcjonowania firmy,
zarówno te, które pozwalają jej odnosić sukcesy, jak i te
kryzysogenne. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiednio zarządzić reputacją marki i budować jej wiarygodność na rynku. Istotnym elementem współpracy jest
też partnerstwo. PR-owiec, dzięki swoim umiejętnościom
interpersonalnym, rzetelności, responsywności, elastyczności, empatii i zdolności negocjacji, powinien być dla
Klienta wsparciem eksperckim, a nie wykonawcą określonych zadań. Bardzo dbamy też o to, żeby firmy i osoby,
z którymi współpracujemy miały poczucie, że mogą zwrócić się do nas z każdym zapytaniem i problemem, niezależnie od wcześniej ustalonych ram współpracy.
Zdradzicie, jak wygląda typowy dzień pracy w agencji?
Agnieszka Oleszczyk: W pracy PR-owca nie ma czasu
na rutynę i nudę. Jedyną czynnością, którą powtarzamy
niezmiennie każdego poranka jest dokładne sprawdzenie
mediów i social mediów pod kątem informacji i publikacji,
które dotyczyć mogą naszych Klientów. Poza tym każdy
dzień przynosi nowe wyzwania i pomysły, których realizacja sprawia nam wiele satysfakcji. Praca w agencji PR to

tak naprawdę nieustanny kontakt z drugim człowiekiem.
W ciągu dnia nie brakuje rozmów telefonicznych i mailowych z Klientami, przedstawicielami mediów oraz innych
firm. Do tego dochodzi przygotowanie zaplanowanych tekstów. Ważnym elementem działalności osób zajmujących się
komunikacją jest praca koncepcyjna, która wywołuje w zespole największy entuzjazm. Dlaczego? Tak, jak nie spotka
się dwóch takich samych osób, tak nie sposób trafić na dwie
identyczne marki. Każda niesie ze sobą inną wartość dodaną. Tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji jest więc
wyjątkowo ciekawym zadaniem, a „burze mózgów” w naszej agencji potrafią być naprawdę pobudzające. Inspirację
czerpiemy z otoczenia, ale także od siebie nawzajem. W Ahava PR, mamy to szczęście, że się lubimy i spędzamy ze sobą
dużo czasu nie tylko w pracy. To daje nam jeszcze więcej radości z wykonywanych zadań, ale przede wszystkim poczucie, że jesteśmy zgranym teamem. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Albert Pabijanek

AHAVA PR
facebook.com/ahavapr/
www.instagram.com/ahavapr/
www.linkedin.com/company/ahava-pr/
www.ahavapr.pl
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Korona z głowy

MISS POLONIA POMAGA POTRZEBUJĄCYM
Nie może się doczekać, by przytulić dziadków, jak tylko otworzą
kluby fitness, będzie w nich pierwszym gościem i wierzy, że jeszcze w
tym roku uda się jej wyjechać na wybory Miss World. Rozmawiamy
z łodzianką, Karoliną Bielawską, Miss Polonia 2019.
LIFE IN Łódzkie: Nie siedzi Pani bezczynnie, czekając,
aż będzie można wrócić do normalnych aktywności.
Udział w akcji #koronazglowy zainicjowanej przez
IGO-ART, organizatora konkursu Miss Polonia, to jedno
z działań, w których aktywnie Pani uczestniczy. Na czym
konkretnie polega ta akcja?
Karolina Bielawska: Pomagamy tym, którzy tej pomocy
potrzebują. Okres pandemii i kwarantanny jest szczególnie
trudny dla niektórych z nas, dlatego tak ważne jest wzajemne wsparcie. Pomagać zaczęliśmy już przed Wielkanocą. Dzięki współpracy z wieloma łódzkimi firmami udało
nam się przygotować i dostarczyć paczki z niezbędną pomocą do Domu Pomocy Społecznej, Domu Samotnej Matki
oraz Fundacji „Dom w Łodzi”, jedynego domu dziecka dla
dzieci chorych. Kolejna odsłona akcji miała miejsce 5 maja.
Odwiedziliśmy wtedy trzy kolejne placówki: Hospicjum
Towarzystwa Przyjaciół Chorych w Puławach, Ośrodek
Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie
oraz Dom Dziecka nr 5 w Łodzi. Tym razem w działanie
zaangażowały się również laureatki konkursu z lat ubiegłych m.in. Barbara Tatara – Miss Polonia 2007. Pracownicy tych instytucji ze wzruszeniem dziękowali nam przede
wszystkim za to, że w trudnym dla nas wszystkich okresie
pamiętamy o nich i choć trochę odciążamy w ich pracy.
A ja, korzystając z okazji, chciałabym bardzo podziękować
wszystkim firmom, które tak chętnie zaangażowały się we
wsparcie naszej akcji. To właśnie dzięki Wam możemy pomóc tym najbardziej potrzebującym!
Będziecie kontynuować akcję?
Akcja #koronazglowy trwa cały czas i chciałabym zaprosić do współpracy wszystkich chętnych. W tej sprawie
można się kontaktować bezpośrednio ze mną, albo z firmą
Igo-Art – organizatorem konkursu Miss Polonia. Zapraszam zarówno firmy zainteresowane wsparciem, jak i instytucje oraz osoby potrzebujące pomocy. Wiem, że pomoc
będzie potrzebna nie tylko w czasie pandemii, ale także
po jej zakończeniu.
Jako panująca Miss Polonia ma Pani teraz mniejsze
możliwości działania, więc pewnie więcej czasu
na naukę? Jak teraz wygląda Pani dzień?
Faktycznie dużo czasu zajmuje mi teraz nauka, mam wrażenie, że zajęć online jest zdecydowanie więcej niż podczas

„

Akcja #koronazglowy trwa cały czas
i chciałabym zaprosić do współpracy
wszystkich chętnych. Zapraszam firmy
i instytucje oraz osoby potrzebujące
pomocy. Wiem, że pomoc będzie
potrzebna nie tylko w czasie pandemii,
ale także po jej zakończeniu.
normalnego funkcjonowania uczelni. Trochę czasu zajęło
mi przystosowanie się do nauki w nowych realiach, ale
cieszę się z tego, że choć siedzimy w domach, to nadal możemy się uczyć i rozwijać. Gdy zajęcia na uczelni się kończą, zabieram się do pracy przy akcji #koronazglowy – szukam firm, które mogą się w nią włączyć, wysyłam maile.
Na pewno się nie nudzę i nie spędzam wielu godzin przed
ekranem telewizora, oglądając seriale.
Siedzenie w domu, zapewne nie sprzyja utrzymaniu
zgrabnej sylwetki. Ćwiczy Pani intensywnie?
Nie tyle, ile bym chciała, i faktycznie może co nieco
na boczkach przybywa (śmiech). Lubię biegać i chętnie
pochodziłabym już na zajęcia do klubu fitness. Jak tylko
je otworzą, na pewno będę jedną z pierwszych klientek.
Zawsze Pani podkreśla, że bliscy są dla Pani bardzo
ważni, że zawsze trzeba dla nich znaleźć czas,
bo nie wiadomo, ile tego czasu nam jeszcze zostało. To
niezwykle ważne słowa w ostatnich dniach. Jak teraz
wyglądają Pani kontakty rodzinne?
Nadal mieszkam z rodzicami, więc jesteśmy w stałym, a teraz nawet nieprzerwanym kontakcie i bardzo się cieszę,
że kwarantanny nie spędzam sama. Ale przyznam szczerze, że jestem osobą towarzyską i kiedy to wszystko się
skończy, od razu przytulę się do moich dziadków i przyjaciół. Wydaje mi się, że teraz nawet bardziej zaczęliśmy
doceniać tę bliskość. Może dlatego, że jej brakuje. Dlatego
jak już będziemy mogli się spotkać, to jestem pewna, że docenimy każdą wspólnie spędzoną chwilę. Już nie będzie
takich sytuacji, gdy każdy chowa głowę za swoim smartfonem i ignoruje to, co się dzieje dookoła.		
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sytuacja się nie przytrafiła. Żałuje Pani tego straconego
czasu, spróbuje go Pani jakoś nadrobić?
Nie mam poczucia straconego czasu. Nie siedzę bezczynnie, lecz cały czas staram się działać i pomagać, tak jak potrafię najlepiej. A co się będzie później działo, zobaczymy.
Widziałam, że ma Pani już za sobą realizacje sesji
zdjęciowych dla konkretnych marek? Jak się Pani
czuje w roli modelki? Co się Pani w tej pracy podoba,
a co przeszkadza?
Jako modelka zaczęłam pracować, gdy skończyłam 14 lat,
jednak nie do końca umiałam się odnaleźć w tej roli. Miss
zawsze prezentuje siebie, a modelka nie ma takiej możliwości, jest bardziej anonimowa, liczy się nie ona, tylko
to, co ma na sobie. Teraz to się zmieniło i gdy uczestniczę
w kampaniach dla konkretnych firm, to występuję tam
jako Karolina Bielawska, Miss Polonia. Jestem wtedy sobą
i traktuję to, jak świetną przygodę. Poza tym dobrze czuję
się zarówno na wybiegu, jak i przed obiektywem aparatu.
Czy tytuł Miss Polonia odmienił Pani poczucie wartości,
wpłynął na Pani życie, czy nadal jest Pani tą samą osobą,
którą była wcześniej?
Myślę, że zmieniłam się przez te kilka miesięcy, jeszcze lepiej poznałam swoją wartość, nabrałam pewności siebie,
wiem, co jest w życiu ważne. I jeszcze jedna ważna rzecz
– to codzienne wychodzenie ze strefy własnego komfortu
i przekraczanie własnych granic sprawia, że człowiek może
się rozwijać. Ten czas na pewno zmienił mnie na lepsze.

Wielką pasją są dla Pani podróże. Planuje Pani
w tym roku poznać jakieś ciekawe nowe miejsce albo
odwiedzić ulubione?
Zgadza się, podróże to moja największa pasja. Mam kilka
ulubionych i wymarzonych miejsc, do których zawsze
chciałam trafić. Pierwszym były Stany Zjednoczone. I tam
udało mi się już dotrzeć. Stany są niesamowite, różnorodne jak żaden inny kraj na świecie. Urzekła mnie także Tajlandia, ze swoimi przepięknymi jeziorami, plażami, oceanem z małymi wysepkami i dziką przyrodą. No
i oczywiście kuchnią tajską, której jestem fanką. Teraz
czekam na wybory Miss World. Co prawda nie mamy jeszcze potwierdzonego miejsca, gdzie się odbędą, ale liczę,
że w grudniu będę mogła pojechać na miesięczne zgrupowanie i reprezentować godnie nasz kraj.
Zewsząd dochodzą głosy, że nadciągają ciężkie czasy.
Lęka się Pani o swoją przyszłość?
Myślę, że trochę lęku jest w każdym z nas. Zastanawiamy
się, jak to będzie, kiedy skończy się izolacja. Pandemia
koronawirusa zmieniła świat, zmieniła ludzi… Już chyba
nigdy nie będzie tak, jak było wcześniej.
Panuje Pani już od kilku miesięcy, ale trochę czasu z tego
panowania skradł koronawirus, jeszcze żadnej miss taka
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Co jest dla Pani największą wartością w życiu?
Moi najbliżsi od najmłodszych lat starali mi się wpajać różne wartości, więc jest ich tak wiele, że ciężko wybrać jedną.
Bardzo sobie cenię uczciwość, szczerość, dobroć dla drugiego człowieka, życzliwość, zdrowie, rodzinę i miłość.
Kto Panią najbardziej inspiruje?
Największą inspiracją była dla mnie zawsze mama – silna i zawsze niezależna kobieta. Nigdy nie bała się wyjść
poza swoją strefę komfortu i spełniać marzenia. To od
niej i po niej mam silny charakter, ona pokazała mi to,
co jest w życiu ważne. Dzięki niej mogłam stworzyć swój
system wartości, który pozwala mi iść przez życie, nie
krzywdząc innych. To kobieta inteligentna, silna, stanowcza, ale o wielkim sercu, które zawsze mi okazuje.
Chciałabym móc dawać tyle miłości, ile moja mama dała
mnie. Cieszę się, że jest nie tylko moją mamą, ale też najlepszą przyjaciółką.
Wie Pani, co już będzie robić po skończeniu studiów?
Staram się nie planować. Gdyby mi ktoś rok temu powiedział, że zostanę Miss Polonia, to nigdy bym mu nie uwierzyła. Studiuję w języku angielskim na kierunku management
na Politechnice Łódzkiej i myślałam o tym, by pójść w stronę fashion managementu. Tym bardziej że teraz jako miss
mam okazję nieco lepiej poznać świat mody. Ale zobaczymy,
co przyniesie życie. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdęcia Magdalena Michalak

Od Lutni
do Muzycznego

75 lat Muzycznego!
Teatr otwarty, przyjazny i wyjątkowy. Teatrowi Muzycznemu
w Łodzi „stuknęło” właśnie 75 lat! Każdy jubileusz to okazja
do spojrzenia wstecz i pretekst do wspomnień. Zapraszamy
zatem w krótką podróż przez historię „Muzycznego”.
Dziś Muzyczny to dynamiczna scena teatralna, na której prezentowane są wyjątkowe realizacje teatralne. Od
„nowego początku”, czyli otwarcia siedziby po wieloletnim remoncie, Teatr Muzyczny w Łodzi konsekwentnie buduje nowy wizerunek jako sceny przyjaznej stałym widzom, ale i otwartej na nową publiczność. Przez
wiele lat utrzymywane były w repertuarze uwielbiane
przez łodzian operetki i koncerty przebojów operetkowych i musicalowych. W ciągu ostatnich 10 lat repertuar uległ jednak zmianie i ewoluuje w kierunku
musicalu i spektakli autorskich.
W tym czasie Muzyczny dołączył do czołówki polskich teatrów muzycznych, rozbudowując swoją ofertę
repertuarową o światowej klasy musicale, takie jak „Les
Misérables” czy „Miss Saigon”. Od kilku lat obsada do
premierowych spektakli dobierana jest podczas castingów, dzięki czemu na deskach łódzkiego Muzycznego
prezentuje się absolutna czołówka polskich wokalistów
– Katarzyna Łaska, Marcin Jajkiewicz, Jakub Wocial, Janusz Kruciński, Edyta Krzemień, Agnieszka Przekupień
i Tomasz Steciuk. Teatr odkrywa też nowe talenty, które
właśnie na jego scenie stawiają swoje pierwsze zawodowe kroki. Wystarczy wspomnieć dwójkę z nich – Marcin
Franc i Joanna Gorzała.
Z Muzycznym od lat współpracują najlepsi polscy
realizatorzy: Jakub Lubowicz, Maciej Pawłowski,
Grzegorz Policiński, Anna Chadaj, Jarosław Staniek,
Zuzanna Markiewicz. Grzegorz Policiński od kilku lat
jest jedynym scenografem, przygotowującym znane
z rozmachu scenografie do wystawianych w łódzkim
teatrze produkcji musicalowych.
Teatr Muzyczny to także ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i sposobów na zainteresowanie nowej publiczności. Warto wymienić choćby Festiwal
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OFF-Północna, którego czwarta już edycja zaplanowana była na rok 2020. To pierwszy w Łodzi przegląd małych form dramatyczno-muzycznych. Wydarzeniem
tym Teatr Muzyczny rozbudowuje swój repertuar
o niezależne i niezwykle różnorodne produkcje w wykonaniu grup z całej Polski. Ze względu na epidemię
planowaną edycję przeniesiono na kolejny rok i przygotowano trwającą właśnie edycję specjalną, czyli
„OFF/ON-Północna”, podczas której prezentowane są
online najlepsze tytuły z trzech minionych edycji.
Teatr Muzyczny w Łodzi to wreszcie działalność
edukacyjna. Dla dzieci i młodzieży utworzono grupę teatralną Ale Kanał!. Zajęcia odbywają się dwa
razy w miesiącu, w blokach 2 i 4-godzinnych, a celem
warsztatów jest wyposażenie młodzieży teatralnej
w narzędzia pracy twórczej w zakresie teatru. W ofercie teatru znalazły się także warsztaty taneczne Fajfy,
w których udział biorą seniorzy 60+ oraz warsztaty
wokalne Totalna bemolka. Okazjonalnie organizowane są również pojedyncze wydarzenia teatralne, wokalne i plastyczne dla różnych grup wiekowych (Zaduszki, Dziady, Mikołajki, Kolędowanie) oraz panele
dyskusyjne (Po co…?) i spotkania z artystami (Wieczór
z Gwiazdą). W związku z kwarantanną społeczną teatr został zamknięty dla publiczności, ale nie zaprzestał działań. Dziś edukatorzy teatralni intensywnie
działają online przygotowując warsztaty zarówno dla
swoich grup, jak i wszystkich zainteresowanych.
Wyjątkowość Muzycznego doceniana jest przez środowisko i publiczność – teatr jest laureatem wielu nagród, wśród których warto wymienić Srebrną Łódkę,
Złotą Maskę i dwukrotnie Energii Kultury. Atrakcyjność
artystyczna Teatru Muzycznego w Łodzi, jego rozległość
repertuarowa oraz wysoki poziom realizacji sprawiają,
że jego widownię wypełnia publiczność z całego kraju,
a swoje spektakle często prezentuje również na scenach
miast całej Polski. To właśnie zapotrzebowanie na spektakle Teatru Muzycznego w Łodzi najdobitniej świadczy
o jego oryginalności i atrakcyjności. l

Wiosna 1945. to dla kulturalnej Łodzi czas wyjątkowy.
Z uwagi na niewielkie zniszczenia oraz centralne położenie
miasta w nowych granicach Polski, Łódź stała się tymcza
sową stolicą kraju. Po wojnie do miasta powróciła także
polska kultura.
Można powiedzieć, że Muzyczny pojawił się w Łodzi
niejako przez przypadek. Jego „protoplasta”, czyli powstały w 1905 roku w Wilnie Teatr Komedii Muzycznej Lutnia, został po wojnie ewakuowany do Polski.
Wiosną 1945 roku artystów najpierw przewieziono do
Torunia, jednak ostatecznie zespół teatru prowadzony
przez Władysława Szczawińskiego zawitał do Łodzi.

W powojennej Łodzi

W zrujnowanym kraju Łodzi przypadła zaszczytna,
ale i trudna rola centrum kulturalnego. Łodzianie pokochali Lutnię, a jej zespół, mimo trudnych warunków,
dawał premierę za premierą. Były to głównie utwory
podstawowego kanonu operetkowego: dzieła Rudolfa
Frimla, Paula Ábraháma, a przede wszystkim Franza
Lehára. Żartowano wówczas, że hrabia Luxemburg
w krainie uśmiechu cygańską miłością pokochał wesołą wdówkę. Wesoła wdówka wkrótce została księżniczką czardasza, kolejną bowiem premierą była realizacja
znakomitej operetki Emmericha Kálmána. Wkrótce
w gronie wielkich kompozytorów operetkowych, których utwory grano w Lutni, znalazł się także Johann
Strauss, Jacques Offenbach, a także Karl Zeller.

Lata 50., czyli czas na operetkę!

Łódzka Lutnia była do roku 1947 jedynym teatrem
operetkowym w Polsce. Teatr ten kontynuował tradycję wileńskiej Lutni, co w powojennej rzeczywistości
nie było bez znaczenia. I właśnie to sprawiło, że we
wczesnych latach pięćdziesiątych teatr zmienił nazwę – najpierw stał się Spółdzielnią Pracy Pracowników Teatralnych Teatr Muzyczny, a później Państwową Operetką w Łodzi.
Po śmierci Władysława Szczawińskiego, dyrekcję
teatru objął – na długie dwadzieścia siedem lat – Antoni Bachliński, kierownikiem artystycznym został
uznany reżyser Jerzy Merunowicz, a po nim Tadeusz
Cygler, za którego kadencji zadebiutowała Krystyna
Nyc-Wronko, przez długie lata jedna z najjaśniejszych
gwiazd tej sceny.
Dziesięć lat po rozpoczęciu działalności teatru w Łodzi sięgnięto także po repertuar polski – na scenie
pojawiły się operetki Czesława Aniołkiewicza. Zygmunta Wiehlera, Jerzego Lawiny-Świętochowskiego,
Władysława Szpilmana, Henryka Czyża, Stanisława

Lata 90.

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia były dla Teatru
Muzycznego w Łodzi szczególnie trudne pod względem
bytowym, co odbiło się na kształcie repertuaru. Poszukiwanie źródeł finansowania wymusiło realizowanie wielu pozycji „eksportowych”, na afiszu pojawiały się liczne
tzw. składanki, ale nie brakło też premier operetek i musicali. Najjaśniejszymi punktami trwającej dwanaście
lat dyrekcji Wiesława Ostojskiego i powołanych przez
niego kierowników artystycznych stały się inscenizacje
znakomitych dwóch musicali: obsypanej Złotymi Maskami realizacji Człowieka z La Manchy (poza odtwórcą
głównej roli Zbigniewem Maciasem uhonorowani zostali także reżyser i scenograf Waldemar Zawodziński oraz
kostiumografka Maria Balcerek) oraz wyreżyserowany
przez Jana Szurmieja Skrzypek na dachu – obdarowany
przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi Srebrną Łódką, nagrodą dla najlepszego spektaklu sezonu.

Ostatnie dwadzieścia lat

Renza, Piotra Hertla, Andrzeja Hundziaka, Ryszarda
Sielickiego, Jerzego Wasowskiego, czy Piotra Marczewskiego.
W latach pięćdziesiątych zaczęto w Muzycznym
grać także musicale o światowej renomie, w tym
głośną w całym kraju polską prapremierą Skrzypka
na dachu. Kontynuacją tego nurtu są ostatnie realizacje – Wonderful Town, Jesus Christ Superstar, Les
Misérables i Miss Saigon.
Istotną częścią działalności teatru zapoczątkowaną w latach pięćdziesiątych, stały się przedstawienia
bajek, baśni muzycznych i musicali dla dzieci. Wśród
cieszących się uznaniem publiczności tytułów znalazł
się m.in. Pinokio z muzyką Włodzimierza Korcza. Ten
spektakl został nagrodzony Srebrną Łódką – nagrodą
Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. W ostatnich latach do
tego wdzięcznego repertuaru dołączył światowy przebój: Madagaskar – musicalowa przygoda.

Lata 60., 70. i 80. – nowi ludzie i trendy

Trzy osoby, sprawujące kierownictwo artystyczne
teatru w połowie ubiegłego stulecia, wyróżniły się
wyjątkowymi osiągnięciami. Pierwsza to Jadwiga
Kenda, szefująca zespołowi przez piętnaście lat. Druga to Czesław Jarosiewicz, za którego kadencji Operetka rozpoczęła współpracę z Państwową Wyższą
Szkołą Muzyczną w Łodzi. I wreszcie trzecia to Rajmund Ambroziak – wybitny artysta i menedżer w czasie swojej dziesięcioletniej kadencji zaproponował
wiele realizacji, a przede wszystkim po raz pierwszy
w Polsce – Skrzypka na dachu w reżyserii Marii Fołtyn z wielkim Bernardem Ładyszem w roli Tewjego.
Warto dodać, że współpraca z Akademią Muzyczną
w Łodzi kontynuowana jest do dziś.

Nowe stulecie (i tysiąclecie) otworzyły inscenizacje
dwóch słynnych musicali: Zorby w reżyserii Jana
Szurmieja i Can-Cana Cole’a w reżyserii Zbigniewa
Marka Hassa, oraz dwóch operetek: Orfeusza w piekle, wyreżyserowanej przez Marcela Kochańczyka,
także uhonorowany Złotymi Maskami (za choreografię, scenografię i rolę Jowisza, w którego postać wcielił
się Adam Koziołek) – i Księżniczki czardasza w realizacji Wojciecha Adamczyka.
Począwszy od 2006 roku dyrektorem teatru jest Grażyna Posmykiewicz, której przez lata towarzyszył na stanowisku dyrektora artystycznego Zbigniew Macias. Lata
ich współpracy należy podzielić na trzy okresy: przed,
w trakcie i po remoncie siedziby. W 2007 roku rozpoczął
się bowiem długo oczekiwany remont, połączony z rozbudową i modernizacją budynku. Prace trwały cztery
lata, podczas których zespół grał początkowo na szybko
zorganizowanej scenie kameralnej, a później na wynajętych scenach, ale próby odbywały się w siedzibie teatru, w pyle i hałasie. Łatwo nie było, ale pomimo tego
Muzyczny dał w tym czasie dwanaście premier. Głośno
było zwłaszcza o spektaklu Wesoła wdówka, zagranym
na dziedzińcu Pałacu Poznańskiego. Była to pierwsza
plenerowa realizacja w długiej historii tej sceny.
Otwarcie unowocześnionej i upiększonej siedziby
nastąpiło na początku sezonu 2011/2012. Na inaugurację pokazano – po raz pierwszy w Łodzi, a po raz
drugi w Polsce – musical Wonderful Town. l

z Nawrot na Północną
Pierwszą siedzibą zespołu stał się budynek przy ulicy Nawrot
27 – pod tym adresem przed wojną mieścił się niemiecki kościół
baptystów, a po wojnie otwarto w nim Dom Kultury Milicjanta.
To tam 3 listopada 1945 roku odbyła się pierwsza premiera komedii muzycznej „Podwójna buchalteria” A. Grüna, a kilka miesięcy później, już w nowej siedzibie przy ulicy Piotrkowskiej 243,
druga – „Króla włóczęgów” Rudolfa Frimla. Przeprowadzka do
obecnej siedziby nastąpiła dopiero dziewiętnaście lat później.

biznes

biznes

Nie pozwól upaść swojej firmie

O tym jak w czasach kryzysu spowodowanego epidemią
wirusa Covid-19 nie pozwolić upaść swojej firmie piszą prof.
dr hab. Adam Mariański, adwokat, doradca podatkowy,
partner zarządzający w Mariański Group oraz Magdalena
Grzywaczewska-Łuczkowska, radca prawny w Departa
mencie Doradztwa Prawnego Mariański Group.
Trwająca pandemia spowodowała negatywne skutki
dla światowej, w tym również polskiej gospodarki.
Część przedsiębiorstw już teraz boryka się z poważnymi problemami finansowymi, na które wpływ
miała dynamika wprowadzanych przez państwa

prof. dr hab. Adam Mariański
Im szybciej podejmiemy środki naprawcze, tym większa szansa ich powodzenia. Nie zawsze musi to oznaczać wszczynanie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. Możliwe jest
wykorzystanie bardzo zróżnicowanego katalogu działań zapobiegających upadłości firmy:
z compliance – zapobieganie ryzyku w firmie;
z renegocjacje umów,
z optymalizacja struktury zatrudnienia,
z fuzje i przejęcia (mergers and acquisitions, M&A),
z zmiana formy prawnej biznesu,
z redukcja zobowiązań publicznoprawnych,
z układ z wierzycielami.
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ograniczeń. Konieczna jest bieżąca weryfikacja płynności finansowej firmy, determinująca nie tylko fakt
złożenia ewentualnego wniosku o restrukturyzację,
bądź ogłoszenie upadłości, ale również jego termin.
Działania przedsiębiorców powinny być zatem nakierowane na odpowiedź na pytanie, jaka jest kondycja
finansowa firmy i co możemy zrobić, by ją poprawić?
Utrata płynności, nie implikuje od razu konieczności składania wniosku o upadłość i zamknięcia firmy.
W zależności od danej sytuacji w pierwszej kolejności
należy rozważyć, czy istnieje szansa wyjścia z kłopotów finansowych i jaka jest ich przyczyna, a następnie podjąć odpowiednie działania, które uchronią
nas przed upadłością. W zależności od tego w jakiej
kondycji znajduje się nasza firma, co było powodem
trudnej sytuacji oraz czy sytuacja ta ma charakter
przejściowy czy też długotrwały, możemy podjąć różnorakie działania restrukturyzacyjne.

1. Restrukturyzuj!

Restrukturyzacja w szerokim ujęciu to wszelkie czynności mające na celu rewitalizację przedsiębiorstwa,
polegające na zmianie struktury podmiotu, jak również zmianie istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk danej działalności. To również działania podejmowane w celu renegocjacji warunków
zawartych umów, czy pozyskania funduszy na dalsze
działanie firmy.

W obecnej sytuacji widzimy, jak istotne jest przygotowanie naszej firmy do ewentualnego kryzysu.
Z pomocą przyjdzie nam w tym wypadku compliance w przedsiębiorstwie, czyli zapewnienie zgodności
prowadzonej działalności z normami, zaleceniami
lub stosownymi praktykami w celu obniżenia ryzyka prawnego związanego z podejmowaniem decyzji
biznesowych. Zapobieganie temu ryzyku przy jednoczesnym stworzeniu solidnych ram organizacji
w procesie compliance pomoże nam zminimalizować
w przyszłości skutki potencjalnego kryzysu.
Wdrożone procedury pozwolą m.in. unikać ryzykownych kontraktów, które nierzadko są źródłem
problemów finansowych. Kiedy jednak, mimo zachowania ostrożności w biznesie, napotkamy trudności
w realizacji zobowiązań, już na wczesnym etapie tych
trudności powinniśmy podjąć działania o charakterze
restrukturyzacyjnym. Bardzo istotna jest przy tym
dbałość o zaufanie naszych kontrahentów. Przewidując trudności w realizacji przyjętych zobowiązań,
warto informować naszych kontrahentów o tym odpowiednio wcześnie tak, by stworzyć sobie podstawy do
negocjacji. Negocjacje postanowień umownych i porozumienia z ewentualnymi wierzycielami, to pierwszy
krok w ramach restrukturyzacji naszej firmy. W ramach renegocjacji umów, która ma na celu wykonanie
przez nas zobowiązania pomimo napotkanych przeszkód, możemy zaproponować odroczenie terminu
wykonania świadczenia, również rozłożenie na raty,
ewentualnie zmianę świadczenia. Warto przy tym pamiętać, że zdecydowana większość naszych kontrahentów bardziej zainteresowana będzie porozumieniem
niż ewentualnym sporem sądowym, zawsze kosztownym i długotrwałym. Dodatkowo bardzo pożądana
jest optymalizacja struktury zatrudnienia, przez którą
należy rozumieć nie tylko ewentualne zwolnienia, ale
także zmianę form współpracy na bardziej elastyczne.

2. Poszukaj dodatkowych pieniędzy!

Restrukturyzacja to również poszukiwanie nowych
źródeł finansowania, zmiana struktury podmiotu, czy
też jego ekspansja na nowe rynki. Znakomitą drogą
ekspansji przedsiębiorstwa w szczególności w dobie
kryzysu gospodarczego, który sprzyja konsolidacjom
są fuzje i przejęcia (mergers and acquisitions, M&A).
Mówimy tu o łączeniu spółek w ramach przepisów Kodeksu spółek handlowych, to jest łączeniu przez przejęcie lub przez zawiązanej nowej spółki kapitałowej.
Transakcje fuzji i przejęć stanowią jeden z głównych sposobów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw.
Cel, jaki przyświeca tego rodzaju transakcjom, to
zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa, a co
za tym idzie zwiększenie udziału w rynku, możliwość ograniczenia lub wyeliminowania konkurencji, a także zdobycie klientów na nowych rynkach.
Powyższe działania zawsze będą prowadziły, w pewnym zakresie do przejęcia przedsiębiorstwa oraz
zmiany struktury właścicielskiej. Jeżeli chcemy tego
uniknąć, a nasza firma potrzebuje dokapitalizowania
to tu również mamy szereg rozwiązań. Podstawowym

jest dokapitalizowanie działalności z prywatnych
majątków właścicieli np. w ramach podwyższenia
kapitału zakładowego spółki bądź wniesieniu do niej
dopłat. Jeżeli zapewnienie firmie dodatkowych środków przez dotychczasowych właścicieli nie jest możliwe, możemy rozważyć dokapitalizowanie spółki
przez inwestora w zamian za ekwiwalent w postaci
udziałów. W tym wypadku należy jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu naszej pozycji
w przedsiębiorstwie.
Formą działania restrukturyzacyjnego może być
także zmiana formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Nawet jeśli nie skutkuje natychmiastową poprawą sytuacji finansowej podmiotu, to jest
istotna z punktu widzenia odpowiedzialności osobistej właścicieli przedsiębiorstwa.

3. Pamiętaj o wierzytelnościach!

Istotną pozycją po stronie kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej są zobowiązania publicznoprawne, warto więc mieć świadomość, że również
ten rodzaj wierzytelności podlega regułom restrukturyzacji. W ramach przewidzianych w Ordynacji
podatkowej ulg, organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku
na raty, umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Nawet jeśli podejmowane działania restrukturyzacyjne okażą się niewystarczające, a sytuacja przedsiębiorstwa nie ulegnie poprawie na tyle, że firma stała
się niewypłacalna lub zagrożona niewypłacalnością,
wciąż możemy uniknąć upadłości, poprzez zastosowanie procedur restrukturyzacji przewidzianych
w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne. Celem postępowania restrukturyzacyjnego,
jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez
umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie
działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych
praw wierzycieli. Elementem wspólnym wszystkich
4 typów postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie, zatwierdzanego przez sąd układu z wierzycielami, w ramach którego dłużnik może odroczyć
terminy płatności wierzytelności, rozłożyć je na raty,
a nawet umorzyć część zobowiązań. O zawarciu układu decydują jednak wierzyciele wspólnie, głosując
nad przyjęciem układu na zgromadzeniu wierzycieli.
Jak widać, nawet w najgorszym kryzysie, możemy
podjąć szereg działań, które nie pozwolą naszej firmie
upaść. To, co przy tym najistotniejsze, to podjęcie tych
działań odpowiednio wcześnie, by mogły one przynieść oczekiwany efekt w postaci poprawy sytuacji
ekonomicznej naszej firmy. l

Łódź, ul. Tylna 4c lok 1
tel. 42 207 76 76
e-mail: kancelaria@marianskigroup.pl
www.marianskigroup.pl
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#POLSKIEKUPUJESZ

codzienne wybory konsumenckie wspierają
gospodarkę i chronią miejsca pracy!
O inicjatywie #POLSKIEKUPUJESZ
i zmianach w sposobie komunikacji marek
rozmawiamy z Mateuszem Lipskim,
twórcą i dyrektorem zarządzającym
PROGRESSIVO. Niezależnej Agencji
Kreatywnej i Studia Graficznego.

LIFE IN. Łódzkie: Skąd wziął się pomysł na inicjatywę
#POLSKIEKUPUJESZ?
Mateusz Lipski: Od 18 lat pracuję w marketingu i akcje
o charakterze społecznym są również częścią naszej pracy. Dlatego wspólnie z zespołem doszliśmy do wniosku,
że w tym szczególnym czasie, w jakim teraz wszyscy się
znajdujemy, chcemy zrobić coś pożytecznego dla innych.
I tak powstał pomysł na inicjatywę #POLSKIEKUPUJESZ,
która w pierwszej kolejności pomaga polskim przedsiębiorcom, łącząc ich we wspólnej komunikacji, a jednocześnie zmienia postawy zakupowe Polaków.
Jak rozwija się inicjatywa? Na jakiej zasadzie firmy mogą
się do niej dołączyć?
Inicjatywa #POLSKIEKUPUJESZ z założenia jest akcją społeczną, a więc działamy non profit. I choć jest stosunkowo młoda, bo działa zaledwie od kilku tygodni, bardzo
prężnie się rozwija. Każdego dnia dołączają do nas kolejni
przedsiębiorcy. Zgłosiło się już ponad 300 firm z różnych
branż, oferujących polskie produkty.
Czyli w każdej chwili polskie firmy mogą dołączyć do
inicjatywy, a wy będziecie je promować poprzez media
społecznościowe? Czy dobrze rozumiem?
Dokładnie tak. Na razie to media społecznościowe. Założenie
jest proste – pod hasłem #POLSKIEKUPUJESZ – konsument
otrzymuje oferty polskich przedsiębiorców, polskich produktów i ma pewność, że kupuje to, co produkowane jest w kraju.
To taka doraźna pomoc w czasach pandemii? Nie
wiem, czy już po niej nadal tak chętnie będziemy sięgać
po polskie produkty, czy nie rzucimy się na wyprzedaże,
by kupować wszystko, co nam z Chin sprowadzą?
Nie sądzę, że kiedykolwiek wrócimy jeszcze do sytuacji z czasów sprzed pandemii. Jestem przekonany, że zmiany dopiero
przed nami, a postawy związane z dobrze rozumianym patriotyzmem gospodarczym będą się tylko nasilać. Wszyscy
pomału zyskujemy świadomość, że wybierając i kupując
polskie produkty wpieramy samych siebie, wspieramy polską gospodarkę, wspieramy naszego pracodawcę i chronimy
własne miejsca pracy. Inicjatywę #POLSKIEKUPUJESZ rozwijamy, wdrażamy kolejne narzędzia i rozwiązania, które
mają skutecznie pomagać w promocji produktów, usług,
marek i firm. Chcielibyśmy, żeby wobec wielkiego entuzjazmu i odzewu ludzi, którzy każdego dnia do nas dołączają,
stworzyć rodzaj inicjatywy trwałej. Do tej pory jako agencja
zaprojektowaliśmy znak #POLSKIEKUPUJESZ oraz zestaw
materiałów, które przedsiębiorcy mogą pobierać za darmo
i implementować na swoich produktach, opakowaniach,

w social mediach, na swoich stronach internetowych, czyli
wszędzie tam, gdzie chcą podkreślić polskie pochodzenie
swojego produktu, firmy, usługi. Ponadto uruchomiliśmy
profil „Polskie kupujesz” na facebooku, gdzie kilka razy
dziennie prezentujemy i promujemy oferty polskich firm.
Na tę chwilę mamy już ponad 14 000 followersów i każdego
dnia dołączają kolejne setki obserwujących konsumentów.
Rozumiem, że za inicjatywą będzie też szła akcja
edukacyjna przekonująca do kupowania polskich
produktów?
Robimy to już teraz. Działamy dwutorowo – z jednej strony
prowadzimy komunikację do konsumentów, budując w nich
poczucie współodpowiedzialności za gospodarkę. Staramy
się im uświadomić, że codzienny wybór zakupowy, nawet
ten najdrobniejszy, ma wielkie znaczenie dla tego, w jakim
położeniu ekonomicznym będziemy wszyscy za jakiś czas.
Z drugiej strony prowadzimy działania komunikacyjne do
przedsiębiorców, zapraszając ich do zrzeszania się z nami
i prowadzenia wspólnej komunikacji pod jednym hasłem
#POLSKIEKUPUJESZ. Bardzo prostym, bardzo czytelnym.
Prowadzisz marketingową agencję kreatywną, czy
możesz powiedzieć jeszcze, jak w czasach pandemii
zmienia się komunikacja marek?
Naprawdę zmieniło się wszystko, i w naszej pracy, i w działaniach, które realizujemy dla Klientów. Tak, jak wiele firm,
szybko musieliśmy przeorganizować nasze działania. Pracujemy oczywiście zdalnie, każdy w swoim domu, ale na szczęście byliśmy do tego przygotowani. W ubiegłym roku zainwestowaliśmy w narzędzia, które nam to umożliwiły.
Oczywiście z Klientami kontaktujemy się także tylko online,
nie ma innego wyjścia. I to właśnie działania w sferze Internetu definiują teraz całą pracę na rzecz naszych Klientów.
Ci, którzy wcześniej opierali swoje działania na komunikacji tzw. analogowej, bardzo szybko musieli dostosować się
do nowej rzeczywistości i przejść na kampanie internetowe
i działania w social mediach. Myślę, że po pandemii model
działania wielu klientów zmieni się nie do poznania.
To znaczy, jak będzie wyglądał Twoim zdaniem?
Obecna sytuacja uświadomiła nam, że wiele produktów
i usług możemy z powodzeniem oferować online. Dowiodła
też skuteczności działań w social mediach, jak i w sferze reklam adwordsowych. Tak naprawdę reklamy w tradycyjnym
rozumieniu – tej analogowej czy materiałów drukowanych
chwilowo przestaliśmy potrzebować. Oczywiście, nie znikną
nigdy, natomiast akcenty będą kładzione w innej proporcji.
Wiele firm w pierwszym odruchu tnie wydatki
na reklamę i marketing, czy to właściwa strategia?
Ten trend był bardzo charakterystyczny dla kryzysów lat
poprzednich. Doskonale pamiętam lata 2008-2009, wówczas rzeczywiście koszty marketingu były cięte w pierwszym rzędzie. Obecnie takiej tendencji jeszcze nie zauważam, ponieważ wielu klientów nadal pracuje i może się
promować poprzez kanały internetowe. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

PROGRESSIVO

Niezależna Agencja Kreatywna & Studio Graficzne
Tworzymy wizerunek marki na każdym
etapie jej rozwoju. Od doradztwa
strategicznego, przez przygotowanie
kreacji, po zarządzanie ekosystemem.
Doradzamy, realizujemy i komunikujemy.
Łódź, ul. Tylna 4F; tel. 606 26 10 20
www.progressivo.pl
e-mail: info@progressivo.pl

27

biznes

Crowdinvesting nieruchomości
komercyjnych już w Polsce
Nieruchomości inwestycyjne to nie tylko mieszkania. Dzięki
Social.Estate – platformie inwestowania społecznościowego
w nieruchomości można wejść na rynek nieruchomości ko
mercyjnych i czerpać zyski z długoterminowego wynajmu ta
kich obiektów, jak np. sieć sklepów dyskontowych Biedronka.
Polska należy do nielicznych krajów w Europie, w których aktywność inwestycyjna w segmencie nieruchomości komercyjnych rośnie. Suma wartości transakcji
w tym sektorze rynku w 2019 r. przekroczyła 7,7 mld
euro. Nad Wisłą chętnie lokują kapitał spółki z Europy
Zachodniej, USA, krajów azjatyckich i RPA, które liczą
na stabilny przychód z najmu oraz korzyści, jakie daje
im ustawa o strefach ekonomicznych.
Jeszcze do niedawna to właśnie inwestorzy zagraniczni stanowili 98 proc. graczy na tym rynku. Dziś, dzięki
możliwościom, jakie oferuje crowdinvesting nieruchomości komercyjnych, rozwiązanie to jest również interesującą alternatywą dla małych i średnich inwestorów
indywidualnych. Dostępne platformy do inwestowania
w nieruchomości w Polsce pozwalają im budować kapitał w dłuższej perspektywie i uzyskiwać dwu-, trzykrotnie wyższe stopy zwrotu rocznie niż z tradycyjnych lokat bankowych, dzięki wynajmie lokali dużym markom.

To się opłaca

Choć zarezerwowane dla dużych ośrodków biznesowych biura nadal zajmują pierwsze miejsce pod względem wielkości transakcji w Polsce (3,8 mld euro), warto zwrócić uwagę również na obiekty handlowe (1,9
mld euro), coraz częściej dostępne dla indywidualnych
inwestorów. Zaledwie 10 tys. zł – taki kapitał początkowy, wpłacony za pomocą platform do inwestowania
społecznościowego, wystarczy, by każdy mógł się stać
współwłaścicielem nieruchomości handlowych, takich jak Żabka, Biedronka, Rossmann, Hebe.
Gwarancją sukcesu tego typu inwestycji jest nie
tylko wiarygodny partner – duża, rozpoznawalna
marka, o stabilnej sytuacji finansowej. Sprzyjają inwestycji również umowy najmu dla tego typu obiektów. Zawierane są na czas określony, co zapewnia

wspólnie stać nas na więcej!
Crowdfunding nieruchomości w Polsce polega na wspólnym zakupie udziałów w spółce celowej, zwanej też spółką specjalnego
przeznaczenia (SPV – Special Purpose Vehicle). Celem jej działania
może być realizacja projektu deweloperskiego, przeprowadzenie jednorazowej transakcji czy też przedsięwzięcie o charakterze
długoterminowym. Inwestor, wykupując udziały w spółce, staje się
współwłaścicielem jej majątku.
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bezpieczeństwo inwestycji na okres 5-15 lat i możliwość łatwego obliczenia stopy zwrotu. Dodatkowe zabezpieczenie dla inwestora stanowią zapisy indeksacyjne, pozwalające na wzrost czynszu adekwatny do
wzrostu inflacji, co pozwala uniknąć spadku rentowności inwestycji.
Największą siecią handlową w naszym kraju jest Jeronimo Martins Polska, w którego portfolio znajdują
się marki Biedronka i Hebe. Portugalski koncern ma już
do dyspozycji ponad trzy tysiące placówek Biedronki.
Tylko w czwartym kwartale 2019 roku Biedronka odnotowała 3,3 mld euro sprzedaży. Zależnie od wielkości
lokalu i jego lokalizacji czynsze sklepów tego popularnego dyskontu wahają się od 10 do 90 tys. miesięcznie.
Przeciętny prognozowany zysk z inwestycji to 6 proc.
w skali roku, wypłacany w postaci dywidendy kwartalnej lub półrocznej na wskazany i zweryfikowany
numer konta bankowego inwestora. Od zysku należy
zapłacić należny podatek w wysokości 19 proc. (tzw.
podatek Belki), a inwestycja powinna zostać ujęta
w rozliczeniu podatkowym w formularzu PIT-36.

Sposób sprawdzony na Zachodzie

Choć stosunkowo nowy w Polsce, na świecie crowdinvesting zyskał już wielu zwolenników. Pierwsza
platforma inwestowania społecznościowego w nieruchomości powstała w Stanach Zjednoczonych w 2012 r.,
dziś działa ich w tym kraju ponad 70. Uczestnicy zbiórek gromadzą pieniądze, aby kupić lub zbudować nieruchomości, i dzielą się zyskami z najmu powierzchni,
proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Platformy
crowdinvestingu nieruchomości powstają także na Bliskim Wschodzie, w Chinach i oczywiście w Europie.
Najpopularniejszy europejski serwis crowdfundingu
nieruchomości Housers, działający głównie w Hiszpanii,
aktualnie skupia ponad 115 tys. inwestorów. Celuje w ekskluzywne nieruchomości mieszkalne w dużych, dynamicznie rozwijających się miastach, m.in. w Barcelonie.
Oferuje także inwestycje w komercyjne projekty, np.
sklepy, hotele. Średnia stopa zwrotu wynosi ok. 5 proc.
i zależy od typu inwestycji. Minimalny wkład: 50 euro.
Z kolei platforma Property Partner z Wielkiej Brytanii celuje w całe budynki mieszkalne w metropoliach, m.in. Manchesterze i Londynie. Całkowity
zwrot z inwestycji wynosi 7,3 proc. i obejmuje przychody inwestorów z najmu netto (dywidendy) w wysokości 4 proc. i 3,2 proc. oraz wzrost wartości kapitału
(na podstawie niezależnych wycen RICS). Inwestorzy
mają także możliwość odsprzedania lub odkupienia
udziałów w nieruchomości.
Na podobnych zasadach działają estońskie platformy
Crowdestate i Estate Guru. Ta pierwsza skupia ponad
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29 tys. inwestorów, z drugiej korzysta ponad 20 tys. osób.
Crowdestate chwali się zwrotem na poziomie 9 proc.,
a próg wejścia w inwestycję wynosi 100 euro. Estate
Guru zwraca uwagę m.in. historycznym zwrotem na poziomie 12,5 proc. oraz dywidendami wypłacanymi inwestorom co miesiąc.

Proste zasady

Liderem zarabiania na zbiorowych inwestycjach
w nieruchomości w Polsce jest Social.Estate, umożliwiająca klientom indywidualnym inwestowanie
w nieruchomości komercyjne, takie jak Biedronka.
Social.Estate to pierwsza w Polsce platforma RECF
(Real Estate Crowdfunding), która łączy indywidualnych inwestorów (próg wejścia już od 10 tys. zł) z wybranymi firmami deweloperskimi, posiadającymi
nieruchomość komercyjną do sprzedaży.
Do realizacji inwestycji zawiązywana jest spółka
celowa, w której 100 proc. udziałów odpowiada wartości nieruchomości. Inwestor staje się udziałowcem
spółki, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.
Jego zyski (7-9 proc.) będą proporcjonalne do ulokowanego kapitału.
Odwiedzając internetową platformę crowdfundingu nieruchomości Social.Estate, potencjalny inwestor otrzymuje dostęp do informacji niezbędnych do
podjęcia świadomej decyzji biznesowej. Poznaje minimalną wysokość wkładu finansowego, wycenę jednostek, termin zamknięcia inwestycji, prognozowane
zwroty. Po założeniu niezbędnego do zrealizowania
transakcji konta, użytkownik platformy wskazuje
wielkość kwoty, jaką chce zainwestować, po czym akceptuje przedwstępną umowę i dokonuje bezpiecznej
płatności DotPay. Wpłacone pieniądze trafiają bezpośrednio na konto spółki celowej, będącej właścicielem
danej nieruchomości. Po dokonaniu wpłaty podpisywana jest elektroniczna umowa przedwstępna.
To innowacyjne rozwiązanie pozwala na inwestowanie w nieruchomości komercyjne bez nadmiaru formalności, w dowolnym czasie i miejscu, przez 24 godziny
na dobę. Jedynym wymogiem jest dostęp do internetu.
Aby sfinalizować przystąpienie do spółki, inwestor podpisuje u notariusza pełnomocnictwo do czynności przystąpienia do spółki i odsyła je na wskazany adres.
Jak wynika z danych historycznych, stopy zwrotu
z nieruchomości komercyjnych wielokrotnie przewyższają zysk z wynajmu mieszkania. W dodatku
inwestycje te są całkowicie pasywne, czyli inwestor
nie musi samodzielnie remontować lokalu ani szukać
najemców. Jednocześnie jest regularnie (raz na kwar-

inwestowanie w nieruchomości komercyjne
z stałość i przewidywalność dochodów od sieciowego najemcy,
z stopy zwrotu wyższe nawet o trzy procent niż na rynku mieszkaniowym,
z zabezpieczenie przed rozpędzającą się inflacją,
z rosnąca wartość na przestrzeni lat (potencjał rozbudowy),
z niski poziom zaangażowania w obsługę lokali komercyjnych.
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inwestowanie w nieruchomości komercyjne:
z
z
z
z
z

bez wychodzenia z domu,
bez nadmiaru formalności,
bez kredytu,
bez większego know-how,
bez konieczności zarządzania.

tał) informowany o wszystkich działaniach w spółce
i na nieruchomości: kosztach napraw, zakupów, finansowania zewnętrznego, podpisanych umowach
zarządzania nieruchomością, umowach zleceniach
oraz fakturach dla firmy zewnętrznej wykonującej
jakiekolwiek prace na rzecz spółki.

Dochodowe, bezpieczne, dostępne

O bezpieczeństwie inwestycji w nieruchomości komercyjne na platformie do inwestowania w nieruchomości Social.Estate decyduje kilka czynników m.in.
przemyślany wybór projektów, selekcja w oparciu
o jakość i stabilność inwestycji, doświadczenie w inwestowaniu w nieruchomości komercyjne oraz dostępność i wolność finansowa inwestorów.
Social.Estate stawia na sieci handlowe w branży
spożywczej, o stabilnej sytuacji finansowej, w doskonałych lokalizacjach (duże miasta o niskiej stopie bezrobocia, m.in. Warszawa). Polacy konsumują coraz
więcej, rynek dóbr konsumenckich rośnie, inwestycje
w sieci handlowe w branży spożywczej gwarantują
stabilność najmu, np. umowa z Jeronimo Martins S.A.
jest podpisywana na czas określony od 10 do 15 lat.
W dodatku, umowa z siecią handlową zapewnia regularne i łatwe do obliczenia zyski.
Platforma crowdfundingu Social.Estate powstała z ramienia spółki Petram House, która od lat pomaga inwestorom lokować środki w nieruchomości komercyjne.
Samodzielne inwestowanie w nieruchomości handlowe wymaga dużych nakładów finansowych. Minimalny wkład własny wynosi 2 mln zł, resztę można
pożyczyć z banku. Inwestor bierze też na siebie całe
ryzyko związane z danym projektem. Dzięki współinwestowaniu grupy małych inwestorów (crowdinvesting) w ramach Social.Estate, niezbędny kapitał jest
sumą cząstkowych wpłat. Co ważne, brak konieczności zaciągania kredytów oznacza większe zyski. Dodatkowo, ryzyko, które towarzyszy każdej inwestycji,
rozkłada się proporcjonalnie do wielkości zakupionych w spółce udziałów.
Wszystkie te elementy sprawiają, że Social.Estate
to rozwiązanie zarówno dla początkujących inwestorów bez znajomości know-how, jak i doświadczonych
graczy, którzy są otwarci na możliwości dywersyfikacji posiadanego kapitału. Dzięki możliwości wyjścia
z inwestycji przed jej zakończeniem, unikają oni zamrażania środków na dłużej. Wystarczy tylko, że poprzez wewnętrzny system na platformie inwestowania społecznościowego zgłoszą chęć sprzedaży swoich
udziałów innemu inwestorowi. l

CASH FLOW,

efektywne zarządzanie
przedsiębiorstwem
Znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji bez precedensu, w ob
liczu obecnej pandemii koronawirusa wielu firmom grozi
bankructwo. Z dnia na dzień kontrahenci przestali regu
lować zobowiązania na czas, a wiele firm w ogóle mu
siało zawiesić działalność. Czy można było odpowiednio
wcześnie przygotować się na taką sytuację? W pewnym
zakresie na pewno. Przed utratą płynności finansowej,
a więc realnym bankructwem, może uratować firmę od
powiednio wcześnie przeprowadzona analiza rachunku
przepływów pieniężnych.
Rachunek przepływów pieniężnych, czyli cash flow, to
jeden z elementów sprawozdania finansowego większych firm, warto go jednak przygotowywać w każdej
firmie. Pozwala on w sposób przejrzysty ocenić stan
finansów firmy.Wiadomo, że każdemu przedsiębiorcy
zależy na tym, by jego firma, czy przedsiębiorstwo zachowało płynność finansowa, która jest warunkiem
koniecznym do sprawnego funkcjonowania. Bez płynności finansowej nie jesteśmy w stanie regulować bieżących należności w wymaganej wysokości i czasie.
Jak więc sprawdzić naszą płynność finansową? Wykonując analizę cash flow. Gdy bada się przepływy
pieniężne, bierze się pod uwagę trzy segmenty: działalność operacyjną, działalność inwestycyjną, działalność
finansową. Działalność operacyjna obejmuje produkcję, a także sprzedaż towarów albo usług. Gdy badamy
przepływy pieniężne w tym segmencie, sprawdzamy,
jaką kondycję ma działalność podstawowa. Działalność inwestycyjna to te koszty, które w przyszłości mają
przynieść zysk firmie. Zaliczamy do nich zakup udziałów, kupno środków trwałych albo udzielone pożyczki.
Działalność finansowa to wszystkie przychody i koszty,
które wiążą się z finansowaniem firmy. Mogą to być kredyty, pożyczki czy dywidendy.
Po co wykonywać analizę cah flow w firmie? Przede
wszystkim dla poznania, kiedy pojawiają się wąskie
gardła finansowe, na jak długo potrzebujemy finansowania zewnętrznego i w jakiej wysokości. To może
uchronić nas przed braniem kosztownych produktów
finansowych dostępnych dla firmy cały rok. Ważne,
by analizę tę wykonywać z prognozami przepływów,
a nie koncentrować się na historycznych danych.
W celu zachowania odpowiedniego poziomu płynności finansowej powinna być utrzymywana odpowiednia
relacja pomiędzy wpływami i wydatkami środków pieniężnych tak, aby osiągane na bieżąco wypływy pokryły
niezbędne bieżące wydatki. Ponadto, powinna przy tym
istnieć pewna rezerwa środków pieniężnych pozwalająca na wywiązywanie się z bieżących zobowiązań w razie

zachwiania w spłatach należności, czyli tak zwana rezerwa na złe długi. Następstwem pogorszenia, bądź utraty
płynności finansowej jest nie tylko wzrost kosztów finansowych, ale również, a może i przede wszystkim utrata
zaufania naszych kontrahentów, która w dłużej perspektywie może powodować limity zakupu surowców czy
obowiązek regulowania dla nas przedpłat.
Praktyczne zastosowanie wskaźników cash flow
pozwala nie tylko precyzyjnie określić bieżący stan
finansowy firmy, ale także daje możliwość dokładnego przewidywania, jaki wpływ na kondycję przedsiębiorstwa będzie mieć podjęcie danego projektu
lub zaplanowanie określonych wydatków. To z kolei
pozwala skuteczniej i rozsądniej zarządzać finansami,
co przekłada się na większą rentowność firmy. l
Nadia Goszczyńska

wskaźniki płynności finansowej
z Runway: wskazuje czas jaki pozostał firmie do momentu
niewypłacalności w hipotetycznym scenariuszu nieosiągania
przez firmę żadnych przychodów. Jak go wyliczyć? Najprostszy sposób to podzielenie sumy stanu gotówki na kontach firmy oraz dostępnego finansowania dłużnego (np. limit kredytu
obrotowego) na dzień wyliczania wskaźnika przez kwotę miesięcznych kosztów stałych w przedsiębiorstwie.
z Cykl konwersji gotówki (zwany cyklem środków pieniężnych)
pokazuje okres, jaki upływa od momentu odpływu gotówki
przeznaczonej na zakup czynników produkcji (moment spłaty
zobowiązań), do momentu wpływu gotówki z tytułu należności. Zbyt długi cykl konwersji gotówki może sugerować kłopoty
z zachowaniem płynności. Im krótszy cykl środków pieniężnych,
tym większy zysk dla firmy, ponieważ pieniądze zainwestowane
w aktywa bieżące wracają do firmy szybko i mogą być ponownie reinwestowane.

Łódź, ul. Łąkowa 11
tel. 577 410 710
biuro@nelko.pl
MeblowanieFinansow.com.pl
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Mieszkanie:
multifunkcyjny
konglomerat
Architektura to bez wątpienia dziedzina sztuki, wszechobecna w naszym codziennym
życiu, która definiuje miejsca, nadaje im funkcje i określa ich znaczenie. To, w jakiej
przestrzeni żyjemy, pokazuje jacy jesteśmy, jaki mamy stosunek do swojego otoczenia,
do kultury, sztuki i do tego, co traktujemy jako piękno – mówi Jacek Borkowski,
architekt, właściciel autorskiej pracowni projektowej Borkowski Architekci.
LIFE IN Łódzkie: Czy koronawirus w architekturze
wywoła jakąś rewolucję? Zmieni sposób projektowania?
Jacek Borkowski: Myślę, że zrewiduje nasze priorytety
w wielu aspektach życia. Również w sposobie codziennego funkcjonowania, a więc i w architekturze. W dobie
pandemii nasze mieszkania zamieniły się w biura, przedszkola, a nawet sale treningowe. Odizolowani od świata
zewnętrznego, zamknięci w czterech ścianach, uświadomiliśmy sobie, że nasze mieszkania nie są doskonałe. Nie
tylko pod względem funkcjonalnym, ale i estetycznym.
W czasach pandemii prawdziwym azylem okazało się
posiadanie balkonu, tarasu czy skrawka własnego trawnika – miejsca dającego nam szansę, w trakcie izolacji,
swobodnego wyjścia na zewnątrz. Wiele wskazuje na to,
że praca zdalna dla wielu pracodawców pozostanie normą, dlatego projektując mieszkania będziemy musieli
wykazać się jeszcze większą elastycznością, tworząc multifunkcyjny konglomerat, zapewniający przestrzeń do
komfortowej pracy, przy jak najmniejszym uszczerbku
dla ich powierzchni. Jednym słowem stawiamy na ergonomię, bo w przyszłości klienci będą poszukiwać lokali
o jak największym potencjale do pełnienia funkcji mieszkalnych, rekreacyjnych, ale i umożliwiających pracę.
Istotnym kryterium wyboru przy zakupie nowych mieszkań będą większe balkony, tarasy czy loggie. Podobnie
zmieni się postrzeganie przestrzeni wspólnych służących
spotkaniom i rekreacji, w szczególności przestronnych,
urządzonych terenów zielonych wokół budynków.
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W ostatnim czasie dużym powodzeniem cieszyły się
mieszkania o niezbyt dużym metrażu, bo i cena jednego
metra kwadratowego nie jest niska, jak wobec tego uda
ma się pomieścić te wszystkie funkcje?
Z pewnością trzeba będzie zmienić podejście do projektowania wyposażenia mieszkania. To zadanie dla architektów, także projektantów mebli i dostawców ich wyposażenia. Pamięta Pani siermiężne meblościanki z otwieranymi
biurkami i łóżkami? 40 lat temu była to jedyna możliwość
urządzenia małego pokoju w bloku. Takie rozwiązania
już obserwujemy w mikromieszkaniach w Azji i coraz
częściej na zachodzie. Dzięki nim w kilka minut możemy
z sypialni czy pracowni uzyskać przestrzeń np. ćwiczeń
lub rekreacji. A wszystko to w formie estetycznej zabudowy ściany, która nie zdradza swojej złożonej funkcji.
Czy inaczej będziemy podchodzić do
miejskiej przestrzeni?
Myślę, że jeszcze za wcześnie, by o tym mówić, ale trudno
nie zauważyć, że konieczność utrzymywania „dystansu społecznego” spowodowała odwrót od korzystania z komunikacji publicznej. I choć dla części społeczeństwa to jedyna
możliwość transportu, to ci, którzy do tej pory mieli wybór
pomiędzy samochodem a autobusem lub tramwajem, dziś
– z obawy o swoje zdrowie – wybierają transport indywidualny. Z badań wynika, że liczba pasażerów komunikacji miejskiej w dużych miastach zmniejszyła się o 80-90%.
Jeżeli ta tendencja, w najbliższym czasie, nie zacznie się

odwracać, miasta i ich mieszkańcy staną przed bardzo poważnym problemem.
Co jest największym wyzwaniem dla architekta w czasie
panującej pandemii?
Z pewnością zapewnienie ciągłości pracy biura. O ile jesteśmy w stanie dość szybko przestawić się na pracę zdalną, to największy wpływ na funkcjonowanie pracowni
będzie miała sytuacja gospodarcza. Obecnie realizujemy
zlecenia, które mamy już zakontraktowane i mamy to
szczęście, że nasi klienci deklarują kontynuację projektów. Oczywiście z niepokojem patrzymy w przyszłość.
Wiem, że w niektórych pracowniach, część projektów została okrojona lub odłożona w czasie. Inne przez wzgląd
na konieczność utrzymania załogi zmieniły system pracy
na tryb dwu-, trzydniowy. Ostatecznie decydujące znaczenie będzie mieć sytuacja na rynku globalnym i skłonność
banków do udzielania kredytów inwestycyjnych.
Nad czym obecnie pracuje Pana pracownia?
Jesteśmy w trakcie realizacji apartamentów i biur we Wrocławiu. Całkiem niedawno zakończyliśmy projekt budynku
biurowego dla prywatnego inwestora w Łodzi, którego budowa, szczęśliwie, ruszyła na początku maja, tak więc będziemy kontynuować pracę przy jego realizacji. Na bieżąco
prowadzimy rozmowy z potencjalnymi inwestorami, m.in.
jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji przebudowy
kamienicy w Warszawie. Co będzie dalej? Czas pokaże.
Który etap pracy nad projektem lubi Pan najbardziej?
Z pewnością ten, kiedy mam przed sobą czystą kartkę, program funkcjonalny i precyzyjne oczekiwania nakreślone
przez klienta. Kiedy pierwsze kreski, zaczynają wyłaniać
i urzeczywistniać wizję klienta ubraną w naszą interpretację. Kiedy w głowie rodzą się rozmaite pomysły, które przelewam na skrawek papieru lub serwetki, bo proces twórczy
odbywa się w zasadzie cały czas i w różnych miejscach.
Projektowanie to permanentna obserwacja świata, poszukiwania inspiracji i nowych rozwiązań. Bywa, że w najmniej
oczekiwanym miejscu dostrzegam rozwiązanie, brakujący
element całej układanki. To praca wymagająca ciągłego rozwoju, gdzie stojąc mocno na ziemi, możemy urzeczywistnić
swoją wizję. Po etapie koncepcji przychodzi czas na zejście
na ziemię i przystąpienie do twardego projektowania, matematyki i uzbrajania budynku we wszystkie elementy i instalacje, które pozwalają mu funkcjonować. Trzeba pamiętać,
że projektowanie, to także praca managerska, związaną
z całym procesem projektowym i procedurami niezbędnymi
do finalnego uzyskania pozwolenia na budowę.
Ma Pan swój ulubiony projekt?
Trudno wskazać jeden konkretny. Każdy projekt jest
inny, każdy unikatowy. Lubię Art_Inkubator w Łodzi,
projekt, w którym XIX-wiecznym magazynom nadaliśmy
nową funkcję i nowe życie, łącząc z powodzeniem historię z nowoczesnością.
Czym dla Pana jest architektura?
To dziedzina, która cały czas pobudza do nieustającego rozwoju i myślenia. To wartość sama w sobie. Architektura to

bez wątpienia dziedzina sztuki, wszechobecna w naszym
codziennym życiu, która definiuje miejsca, nadaje im funkcje i określa ich znaczenie. To w jakiej przestrzeni żyjemy,
pokazuje jacy jesteśmy, jaki mamy stosunek do swojego otoczenia, do kultury, sztuki i do tego, co traktujemy jako piękno. Dlatego tak bardzo zazdroszczę Włochom, że żyją w tak
pięknej spuściźnie i tworzą tak niesamowite rzeczy. Prywatnie, architektura jest dla mnie wszystkim, sposobem na życie i pasją, którą mogę codziennie łączyć z pracą zawodową.
Co Pan czuje, gdy widzi już swoje gotowe dzieło?
Satysfakcję. Najczęściej, wchodzę i mówię: jest ok., jest tak
jak sobie to wyobrażałem. Jednak przyznaję, że czasami trafi
się bardziej kreatywny klient lub wykonawca, i wówczas nie
ma już efektu „wow”. Teraz pracuję z wymarzonym inwestorem, który pozwala w pełni zrealizować moją wizję. Jest bardzo odważny (śmiech), więc robimy nietuzinkowe rzeczy,
np. okładamy ściany miedzianą siatką. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Ewa Żylińska, Robert Zapędowski i Jacek Borkowski

Łódź, ul. Tymienieckiego 25C lok. 303
www.borkowski.com.pl
tel. 501 48 54 54
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Czas próby dla gospodarki
i nas wszystkich
Epidemia koronawirusa sprawiła, że polska i światowa gospodarka ulega
dynamicznym zmianom. Do czego nas one doprowadzą, w co warto
teraz inwestować i co zmieni kryzys gospodarczy, o tym rozmawiamy
z Marcinem Ślawskim, właścicielem firmy Superior Investment z Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Niektórzy mówią, że kryzys to szansa,
której nie wolno zmarnować. Pan dostrzega jakieś
szanse w obecnym kryzysie, który ogarnął polską
i światową gospodarkę?
Marcin Ślawski: Z pewnością są firmy i osoby, dla których
to szansa i one z pewnością zarobią na kryzysie. Choćby
producenci maseczek i różnego rodzaju sprzętu ochronnego, dezynfekcyjnego, itd. Sektory takie jak farmaceutyczny, informatyczny, telekomunikacyjny też powinny
sobie dobrze poradzić. No i oczywiście bogaci inwestorzy,
którzy w tym momencie posiadają duże zasoby gotówki,
za którą mogą lub będą mogli okazyjnie kupić przecenione aktywa. Niemniej jednak zdecydowanie więcej branż
i firm na trwającym kryzysie ucierpi.
Zawodowo zajmuje się Pan doradztwem finansowym
i biznesowym. Jak Pan ocenia dzisiejszą sytuację, w której
znalazła się polska i światowa gospodarka?
Sytuacja rozwija się dynamicznie, więc trudno wyciągać jakieś jednoznaczne i daleko idące wnioski. Jeszcze w styczniu
ryzyko Covid-19 było bagatelizowane w Polsce i na świecie,
bo nic nie wskazywało na to, że choroba aż tak szybko ogarnie świat i to ze skutkami śmiertelnymi. Rynek kapitałowy
zareagował mocnymi spadkami dopiero w połowie lutego,
kiedy pojawiły się informacje o wybuchu epidemii we Włoszech. Spadki były gwałtowne i drastyczne, ale w połowie
marca świat obiegły informacje o potężnych programach
stymulacyjnych ze strony banków centralnych, między innymi amerykańska Rezerwa Federalna (FED) ogłosiła plan
pomocy przedsiębiorcom o wartości 2,3 bln dolarów. Po tych

Marcin Ślawski
Jest doradcą, menedżerem i analitykiem biznesowym. Od kilkunastu lat związany z branżą inwestycyjną. Uczestnik dwóch
prestiżowych programów międzynarodowych: programu
z zakresu finansów inwestycyjnych, ekonomii i instrumentów
finansowych w ramach CFA Institute (USA) oraz programu
z zakresu analiz marketingowych w ramach The Chartered Institute of Marketing (Anglia).
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Uważam, że bez wątpienia odczujemy
kryzys w tym roku, zresztą już widać
tego poważne oznaki. Dostępne dane
wskazują na to, że ten rok będzie słaby
informacjach nastąpiło odreagowanie na rynkach. Warto
wiedzieć, że programy stymulacyjne mogą pomóc gospodarce, ale w ślad za tym jest spore ryzyko inflacji.
W takim razie inwestycje w jakie aktywa mogą przynieść
zysk, no i co z walutami?
W sytuacji zawirowań na rynku jest tendencja do umacniania się silnych walut – dolarów amerykańskich, franka szwajcarskiego – względem złotówki. Tylko między 10
a 20 marca dolar umocnił się nawet o więcej niż 10 procent,
a frank szwajcarski ponad 7 procent. Jak będzie dalej, zależy w dużej mierze od rozwoju sytuacji globalnej. Myślę,
że mało osób potrafi nawet w średnim horyzoncie przewidzieć zachowanie walut. Jeśli chodzi o aktywa – trzeba
wziąć pod uwagę dwa główne czynniki: po pierwsze, kontrolę nad dalszym rozprzestrzenianiem się Covid-19 oraz
działalność banków centralnych, o czym wspomniałem
wcześniej. Specjaliści z dziedziny medycyny mówią o tym,
że szybciej uda się wynaleźć lek zmniejszający objawy niż
szczepionkę, a to doprowadzi do stopniowego zmniejszania
zachorowań. Jeśli sprawdziłby się ten pozytywny scenariusz i rozprzestrzenianie się wirusa zostałoby w pewien
sposób opanowane oraz nastąpiłaby interwencja banków
centralnych w ramach skupu obligacji z rynku i tym samym „wypuszczania” pieniędzy na rynek, to prawdopodobnie będzie można zaobserwować wzrosty na rynku
akcji. Raczej może towarzyszyć temu inflacja, a wysoka
inflacja plus niepewność, to korzystne środowisko choćby
dla złota, które co prawda nie jest już dzisiaj tanie, ale wielu ekspertów mówi o możliwości wzrostu cen tego kruszcu
nawet powyżej 2000 USD za uncję. Ale jakie konkretnie wybrać aktywo, w jakiej ilości w ramach portfela i dla jakiego
inwestora – to już jest temat na indywidualną rozmowę.

„

Wielu specjalistów z dziedziny gospodarki i inwestycji
uważa, że wyjście z kryzysu potrwa kilka miesięcy
jeżeli nie lat. A według Pana kiedy i czy w ogóle polska
i światowa gospodarka wróci do stanu sprzed kryzysu?
Uważam, że bez wątpienia odczujemy kryzys w tym roku,
zresztą już widać tego poważne oznaki. Dostępne dane wskazują na to, że ten rok będzie słaby. Jak słaby? Nie wiem, ale
mówi się o spadku PKB w stosunku do roku poprzedniego,
czyli wejdziemy w recesję. Eksperci mówią o spadku o kilka
procent. Warto podkreślić, że od 30 lat takiej sytuacji w Polsce nie było, więc większość z nas to odczuje. Ostatnio czytałem artykuł o prognozie amerykańskiej Agencji S&P i jeśli jej
wierzyć, to Polska gospodarka wpadnie w 2020 roku w dwuprocentową recesję, ale już w 2021 r. spodziewane jest silne
odbicie w górę w postaci 4,8 proc. wzrostu. Nie jest to problem tylko Polski, ponieważ pandemia Covid-19 zaskoczyła
praktycznie wszystkich i większość gospodarek na świecie
w tym roku prawdopodobnie wejdzie w recesję.
Czy Pana zdaniem obecny kryzys zmieni coś w relacjach
gospodarczych i społecznych?
Wydaje mi się, że może zmienić kilka kwestii. Po pierwsze
Stany Zjednoczone do tej pory były krajem o dość liberalnym
podejściu do gospodarki. Tak duża stymulacja monetarna
jest w pewien sposób w kontrze do filozofii monetarystów,
wyznających mocno umiarkowany interwencjonizm państwa w gospodarce. Po drugie, od kilku lat widoczna jest
coraz większa rywalizacja gospodarcza pomiędzy Stanami
Zjednoczonymi a Chinami, pretendującymi do roli lidera
światowego PKB, a obecny kryzys wydaje się, że tę rywalizację może jeszcze wzmocnić, także w relacjach Chiny – Europa
Zachodnia. Po trzecie, jak wiemy Covid-19 mocno zachwiał
światową gospodarką, dostrzegam w tym szansę na większe
nakłady w sferę badań medycznych i lepszego przygotowania ochrony zdrowia poszczególnych państw. A jeżeli chodzi
o kwestie indywidualne, to prawdopodobnie w najbliższych
miesiącach psychologowie mogą mieć niestety sporo pracy.
No ale, jak to mówią, żyjemy w ciekawych czasach! l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler

***
Materiał należy traktować jako wyłącznie wyraz osobistych
poglądów autora. Nie stanowi on oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do
zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek
instrumentu finansowego, jak również innych informacji
rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.
Materiał został przygotowany 20 kwietnia br.

Łódź, al. Kościuszki 39 lok. 9/10
tel. 608 477 112
e-mail: biuro@superiorinvestment.pl
www.superiorinvestment.pl
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Nie tylko o długach
w czasach pandemii
Chwilówki to nie jest dobre rozwiązanie nie tylko w czasach pandemii.
Bez względu na to, w jak trudnym położeniu możemy się znaleźć,
zawsze będę odradzał korzystanie z nich – mówi Łukasz Białkowski
wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawnej Exire, specjalizującej się
w oddłużaniu. To jedna z największych tego typu kancelarii w Polsce.
LIFE IN. Łódzkie: Przez pandemię koronawirusa wielu
z nas znalazło się w finansowych tarapatach? Chwytamy
się wszystkiego zapewne także chwilówek, bo banki, nie
są teraz skłonne do pożyczania pieniędzy? Chwilówki, to
dobry pomysł w tych czasach?
Łukasz Białkowski: Chwilówki nigdy nie są dobrym rozwiązaniem, nie tylko w dobie pandemii, czy kryzysu mogącego być jej konsekwencją. To są drogie kredyty, często
obciążone kosztami nienależnymi, a w związku z tym ich
zaciąganie obarczone jest bardzo dużym ryzykiem. Teraz
powinniśmy bardziej skupić się na oszczędzaniu niż pożyczaniu, dokładnie analizować wydatki, to nie jest dobry czas
na kupowanie zbędnych rzeczy i zadłużanie się ponad stan.
Jak spłacać teraz długi – pożyczki, kredyty i inne
zobowiązania, nie mając dochodów?
Przede wszystkim zachęcam do rozmów z wierzycielami
na temat spłaty zobowiązań. Istnieją teraz możliwości
zawieszenia spłaty rat kredytów i innych zobowiązań finansowych, jak chociażby tak popularnych w ostatnich
czasach leasingów samochodowych. Tylko bardzo proszę,
byśmy za każdym razem dokładnie pytali i czytali, co podpisujemy, żeby się nie okazało, że odroczenie związane
jest z poniesieniem dodatkowych kosztów, które będą dla
nasz dużym obciążeniem. Zawsze warto upewnić się dwa
razy, by potem nie stracić.
Jakie jeszcze pułapki mogą na nas czyhać, kiedy
decydujemy się na odłożenie naszych zobowiązań?
Różne. Ostatnio okazało się, że jeden z banków, z którym
w imieniu klienta procesujemy się o kredyt zaciągnięty we
frankach szwajcarskich, zaprosił naszego klienta do podpisania porozumienia. Okazało się, że w porozumieniu zawarte
były niekorzystne zapisy dotyczące zrzeczenia się roszczeń

„
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Teraz powinniśmy bardziej skupić się
na oszczędzaniu niż pożyczaniui. To nie
jest dobry czas na kupowanie zbędnych
rzeczy i zadłużanie się ponad stan

przeciwko bankowi. Bank korzystając z pandemii wykorzystał sytuację na swoją korzyść. Dlatego rada dla wszystkich:
jeśli mamy problem ze zrozumieniem umów dotyczących
jakichkolwiek zobowiązań finansowych, to naprawdę warto
skorzystać z pomocy prawnika. Takie porady nie są drogie.
Jak nie popaść teraz w spiralę zadłużenia?
Przestrzegam przed pochopnym zaciąganiem jakichkolwiek
zobowiązań i to niezależnie, czy jesteśmy w czasie pandemii
czy żyjemy w normalnych czasach. Konsumpcjonizm nigdy
nie powinien przysłaniać nam zdrowego rozsądku. Z reguły zaczyna się bardzo niewinnie – od pożyczki na dobry
telefon, rower, a później kończy się na kilkuset tysiącach zobowiązań, w bankach, firmach pożyczkowych, najróżniejszych podmiotach, które później rolują tymi zobowiązaniami do niebotycznych kwot.
Rolują?
Tak to się nazywa. Mechanizm jest bardzo prosty. W ramach jednej grupy kapitałowej działa kilka powiązanych
podmiotów refinansujących daną pożyczkę, a wszystko
służy obchodzeniu przepisów o jej maksymalnych kosztach. Załóżmy, że pożyczyłem na 30 dni kwotę 1000 zł
w firmie A. Jeżeli nie spłacę jej na czas, firma B „spłaci”
ją pierwotnemu wierzycielowi, a mnie doliczy dodatkowe
koszty refinansowania. Gdy firmie B nie spłacę na czas,
firma C „spłaci” mój dług w firmie B i znów doliczy dodatkowe koszty. To często studnia bez dna.
Myśli Pan, że jak sytuacja wróci do jako takiej
normalności, nadal tak chętnie będziemy żyć na kredyt,
czy zrozumiemy, że nie warto żyć ponad stan?
To wszystko zależy od tego, jak ta epidemia dalej się rozwinie i w jakiej sytuacji będzie cała gospodarka. A życie
ponad stan niezależnie od tego, jakie mamy okoliczności, nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście
kredyty, pożyczki są po to, byśmy z nich korzystali, ale
jak we wszystkim należy zachować umiar. Nie zaciągajmy zobowiązań ponad możliwości spłaty, a gdy przytrafi
się sytuacja losowa i wiemy, że za chwilę będziemy mieli
problemy ze spłatą zobowiązań, zwróćmy się o pomoc
z prośbą do fachowców.

Czy jak sytuacja gospodarcza dalej będzie się pogarszać,
trudniej będzie o kredyty i pożyczki?
Już jest trudniej, nie każdy przedsiębiorca ma teraz szansę na pożyczkę, szczególnie te branże, które najbardziej
tracą na obecnej sytuacji, mam tu na myśli gastronomię,
turystykę, hotelarstwo. Zmieniają się też warunki udzielania kredytów hipotecznych, niektóre banki podwyższyły już limity wkładu własnego, teraz trzeba mieć już 30, 40
procent, a przed pandemią było to tylko 10 procent całej
kwoty. Dużo wniosków o kredyty hipoteczne już zostało
odrzuconych mimo wcześniejszej pozytywnej weryfikacji. Niektóre firmy pożyczkowe w ogóle zaprzestały udzielania chwilówek, ponieważ zapisy wprowadzone w tarczy
antykryzysowej, bardzo obcięły koszty tych pożyczek.
Jak wygląda dzisiaj sytuacja osób, którym Pana
kancelaria pomaga wyjść z trudnej finansowej sytuacji?
Czy poprzez odwołanie sądowych rozpraw, nie popadają
w coraz większe kłopoty?
Na razie tak się nie dzieje, ale jeśli sytuacja związana
z praktycznym zatrzymaniem gospodarki potrwa dłużej,
zdecydowanie więcej osób będzie miało problem ze spłacaniem zobowiązań finansowych. Na razie nasza kancelaria
pracuje non stop, prowadzimy tysiące spraw w całej Polsce.
Znajdziecie rozwiązanie dla każdego dłużnika?
Oczywiście, że nie. Zawsze szczerze komunikujemy, że nasza skuteczność wynosi 70-80 procent i jest to bardzo dobry wynik. I jeśli, któraś kancelaria twierdzi, że ma skuteczność na poziomie 100 procent, to – delikatnie mówiąc

– mija się z prawdą. Często trafiają do nas osoby, które
ocknęły się po wielu latach życia w długach i takie, które
od lat nie spłacają wierzycieli, tłumacząc sobie, że jakoś to
będzie. Otóż jakoś nie będzie, a chowanie głowy w piasek
niczego nie zmieni. Wierzyciel czy komornik zawsze upomni się o swoje. Zapewniam, że w większości przypadków
znajdzie się rozwiązanie, ale o tym, dłużnik się nie przekona, dopóki nie poprosi o pomoc fachowców.
Jakie są opłaty za pomoc w rozwiązaniu problemów?
Nie są to duże koszty. Wielu klientów myśli, że jak mecenas, to koszty takiej pomocy są ogromne. Nic bardziej
mylnego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pracujemy
z dłużnikami, osobami, którym się nie przelewa. Mamy
wiele tysięcy spraw, co pozwala też proponować konkurencyjne stawki. Często poprowadzenie sprawy procesowej to kilkaset złotych. Jeżeli trzeba, rozliczamy się
też w przystępnych ratach. Za sprawy odzyskowe, czyli
takie, w których odzyskujemy od podmiotów finansowych pieniądze naszych klientów, w zasadzie zawsze
rozliczamy za sukces. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Filip Szkopiński

Łódź, ul. Dowborczyków 17
tel. 42 620 06 30, 42 620 06 31
pomoc@portal-dluznika.pl
www.portal-dluznika.pl
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Trzeba liczyć się z tym,
że rynek pracy znacząco się zmieni
O tym, jak pandemia wpłynie na rynek pracy, czy zwolnienia to jedyny
sposób na przetrwanie firmy i co zrobić, żeby być zauważonym przez
pracodawcę, opowiada Olga Wiecha z firmy Gravet Consulting w Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Gravet Consulting
jest firmą doradztwa personalnego
zajmującą się m.in. poszukiwaniem
specjalistów i managerów dla
pracodawców.
Olga Wiecha: Wspieramy firmy w realizacji skomplikowanych lub dyskretnie prowadzonych rekrutacji, gdzie bardzo często
liczba dostępnych na rynku pracowników
zgodnych z danym profilem jest niewielka
i nie sądzę, aby to się miało zmienić. Oczywiście pandemia wpływa na naszą działalność, dlatego teraz skupiamy się głównie
na projektach dla firm związanych z outplacementem oraz doradztwem kariery dla
osób indywidualnych. W momencie całkowitego „odmrożenia” polskiej gospodarki wrócimy do naszej podstawowej
działalności. Prowadzimy obecnie też akcję #CVSupport:
osobom zwalnianym w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem bezpłatnie konsultujemy życiorys zawodowy.
W ostatnim czasie na naszym rynku pracy coraz
trudniej było znaleźć tanich fachowców i specjalistów
– wynagrodzenia w Polsce regularnie rosły. Czy
epidemia zmieni tę sytuację i czy wynagrodzenia
w Polsce zatrzymają się na obecnym poziomie, czy też
zaczną spadać?
Sytuacja związana z koronawirusem nie trwa na tyle
długo, by można było jednoznacznie odpowiedzieć na to
pytanie. Musimy liczyć się z tym, że w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia wzrośnie i więcej osób będzie
dostępnych na rynku pracy, a to zawsze wpływa na poziom oferowanych wynagrodzeń.
Pracodawcy mówią dziś, że choć tarcze antykryzysowe
zaproponowane przez rząd stanowią dla nich pomoc,
to i tak, by utrzymać się na rynku, będą zmuszeni ciąć
koszty i zwalniać. Czy zwolnienia to rzeczywiście jedyny
sposób na przetrwanie?
W mojej ocenie dużo zależy od kondycji danej firmy przed
pandemią. Przedsiębiorstwa zawsze muszą brać pod uwagę
perspektywę długoterminową i w obecnej sytuacji powinny rozważyć różne rozwiązania, choćby ogłoszenie przestoju w firmie czy chwilowe obniżenie wynagrodzenia lub
zmniejszenie wymiaru etatu. Zwolnienie pracownika
też, uważam, że jest to ostateczna opcja, tym bardziej
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że w ostatnich latach pracodawcy włożyli
dużo wysiłku i pieniędzy w budowanie zespołów. Jeśli jednak będą musiały zwalniać,
to powinny rozważyć skorzystanie z programów outplacementowych, czyli kompleksowego wsparcia pracownika w poszukiwaniu
nowej pracy, oferowanych między innymi
przez firmy takie jak nasza. Dzięki temu pomogą swoim pracownikom w możliwie bezbolesnym powrocie na rynek pracy.
Rosnące bezrobocie może sprawić, że
trudniej będzie nie tylko o dobrze płatną
pracę, ale w ogóle o pracę. Co by Pani
poradziła wszystkim tym osobom, które
stracą zatrudnienie?
Po pierwsze wykorzystajmy ten czas na swój własny rozwój. Dostępnych jest obecnie wiele szkoleń, webinariów,
platform e-lerningowych, dzięki którym możemy podszkolić swoje umiejętności z różnych dziedzin. Te rozwiązania często są bezpłatne. Po drugie przygotujmy nasze
dokumenty aplikacyjne w sposób poprawny. Pamiętajmy,
że CV jest naszą wizytówką, więc powinno być czytelne, dostarczać niezbędnych informacji dotyczących naszej edukacji, zajmowanych stanowisk, jak i zakresu obowiązków.
Dodatkowo jeśli chcemy umieścić w swoim CV zdjęcie, to
musi być ono profesjonalne, a nie wyglądać jak selfie z wakacji. Trzecią radą, jaką bym dała osobom, które właśnie
zostały bez pracy, to żeby byli otwarci na propozycję przekwalifikowania się. Jeśli posiadają pokrewne doświadczenie i spełniają wymogi dotyczące umiejętności szczególnie
tych miękkich, zawsze warto spróbować. W ciągu ostatnich miesięcy piszemy na naszych profilach na portalach
społecznościowych na Facebooku i LinkedIN o zawodach
i kompetencjach „przyszłości”. Zachęcam do zapoznania się
z nimi, żeby wiedzieć, w jakim iść kierunku. l
Rozmawiał Robert Sakowski

Łódź, ul. Sienkiewicza 13
tel. 42 250 69 36, 501 526 539
e-mail: info@gravet.com.pl
www.gravet.com.pl
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Lęk nie zniknie

dlatego czeka nas walka o zaufanie
W przyszłości sukces odniosą te organizacja, które dostarczą sprawdzonych,
rzetelnych informacji i które potrafią zadbać o bezpieczeństwo. Takie,
którym można zaufać i które tego zaufania nie nadwyrężą. O zaufaniu
społecznym opowiada Mateusz Stypułkowski, niezależny doradca
biznesowy, właściciel agencji szkoleniowo-doradczej Businessland.
 IFE IN. Łódzkie: „Zaufanie społeczne – biznesowa waluta
L
przyszłości” to tytuł konferencji online, która odbędzie
się 26 maja br., a każdy zainteresowany będzie mógł
wziąć w niej udział. Jaki jest cel konferencji?
Mateusz Stypułkowski: Znaleźliśmy się w wyjątkowo
turbulentnym momencie historii. Jakiś czas temu biznes
zapożyczył od amerykańskiej armii termin vuca, który
oddaje specyfikę naszego otoczenia. Jest ono zmienne, niepewne, złożone i niejednoznaczne. Taki stan rzeczy budzi
ogromne napięcie i lęk. Sytuacji nie pomaga zalew nierzetelnych informacji i opinii. W takim środowisku odnalezienie wiarygodnego partnera, któremu można zaufać,
który nie zawiedzie oczekiwań i wywiąże się ze złożonej
obietnicy społecznej jest bezcenne. Ten aspekt wiąże się
nierozerwalnie z poczuciem bezpieczeństwa, które zostało zdewastowane. Po tak traumatycznym doświadczeniu,
jakim dla gospodarki i socjologii jest pandemia koronawirusa, wraz z moim zespołem badawczym diagnozujemy,
że ludzie nie rzucą się na kompulsywne zakupy i nieograniczoną konsumpcję. Lęk w nich pozostanie. Zatem, kiedy
przedsiębiorcy uporają się z podstawowym problemem,
czyli brakiem płynności i zmniejszonymi przychodami
ich kolejnym zadaniem będzie walka o zaufanie ze strony
wszystkich interesariuszy – partnerów, klientów, pracowników. To będzie długi i wymagający proces, ale dla wielu
branż konieczny, żeby przetrwać.

„
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Konferencja będzie online, czyli jak, gdzie i kto w niej
może wziąć udział?
Konferencja ma otwarty charakter to oznacza, że każdy
może do niej dołączyć. Będzie transmitowana LIVE na kilku profilach facebookowych m.in. na LIFE IN. Łódzkie.
Wystąpią w niej znakomici gości, reprezentujący świat

Branża fitness została dotknięta
pandemią wyjątkowo mocno. Kluby
zostały zamknięte jako pierwsze,
a zostaną otwarte jako ostanie

biznesu i nauki. Poruszane zagadnienia będą dedykowane przede wszystkim biznesowi, ale absolutnie każdy
zaczerpnie z niej wartościowe informacje. Konferencja
jest wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej. W ten
sposób wypełniamy misję naszego biznesu, dlatego udział
w niej jest zupełnie bezpłatny.
Czy w dzisiejszych czasach, w dobie dominującego
fejku i wzajemnych oskarżeń o wszystko, można
mówić o zaufaniu, a tym bardziej o tym, że to
waluta przyszłości?
Można, a nawet trzeba. Właśnie dlatego, że jesteśmy wręcz
zalani oceanem fejkowych informacji, niewyedukowanych
ekspertów, oportunistów, teorii spiskowych. Autorytetami
stają się pozbawieni wartości i etyki celebryci. W Internecie bardzo łatwo wykreować się na znawcę danego tematu
i monetyzować swoją popularność. Standardowym już zabiegiem jest budowanie marketingu i fabuły sprzedażowej
na strachu, niedomówieniach i nieprawdziwych informacjach. Czuję ogromy wewnętrzny sprzeciw wobec takich
praktyk. A teraz wyobraźmy sobie jak fantastycznie będzie
kontrastowała na takim tle organizacja, która będzie tworzyła wysokiej jakości produkty lub usługi. Organizacja,
która będzie dostarczała sprawdzonych, rzetelnych informacji i która będzie potrafiła zadbać o bezpieczeństwo
na każdym etapie jej funkcjonowania. Taka po prostu, której można ufać i mieć pewność, że tego zaufania nie nadwyręży. Takim właśnie organizacjom w długofalowej perspektywie prognozujemy sukces.
A nie lepiej, zamiast zaufania tworzyć procedury, które
raz na zawsze określą wzajemne relacje pomiędzy
podmiotami życia społecznego?
Procedury, jasno określone zadania, cele są oczywiście
istotne. Odnieśmy się jednak, do koncepcji Agile, czyli
zwinnego zarządzania. Pierwszym punktem manifestu
Agile jest „stawianie ludzi i interakcji ponad procesami
i narzędziami”. Nowoczesna organizacja nie może lekceważyć czynnika ludzkiego. W tak szybkozmiennym
środowisku procedura, która znakomicie funkcjonowała
jeszcze wczoraj, dziś jest zupełnie nieprzydatna. I to jest
esencja koncepcji Agile – jednej z najskuteczniejszych

obecnie koncepcji zarządzania. Zwinność organizacji rozumiana jako jej zdolność do szybkich zmian, adaptacji do
warunków zewnętrznych, pozyskiwania i interpretowania informacji płynących z każdej strony, jest najcenniejszą jej właściwością. Organizacja ucząca się, czyli stale poprawiająca i edytująca swój kurs biznesowy, wyznaczany
przez wizję, to organizacja o największej szansie na odniesienie sukcesu.
Tylko 43 proc. Polaków ufa biznesowi. Czym
przedsiębiorcy zasłużyli sobie na tak niskie zaufanie?
Brak zaufania bierze się z niedotrzymanych obietnic. Jedną z przyczyn może być właśnie nadmierne pobudzanie
oczekiwań przez firmy w wyniku choćby barwnych kampanii reklamowych. Oczywiście nie ma w nich nic złego
i sami staramy się tworzyć takie na potrzeby własne i naszych klientów, ale warunkiem koniecznym musi być dotrzymanie obietnicy złożonej w tejże kampanii. To znaczy,

że dostarczony produkt czy usługa musi być przynajmniej tak dobry, jak jego zapowiedź. Faktem jest też,
że biznes w Polsce owiany jest pewną mitologią. Często
spotykamy się ze stereotypowym myśleniem i sloganami, że pierwszy milion trzeba ukraść lub, że ktoś się dorobił, bo ma „układy”. Nie bez znaczenia są tutaj naleciałości historyczne. Wolna przedsiębiorczość w Polsce to
obecnie tylko 30 lat. Potrzebujemy jeszcze bardzo dużo
czasu, żeby się jej nauczyć.
Czy są sposoby na to, aby odbudować zaufanie,
aby obywatele zaczęli ufać instytucjom państwa,
a konsumenci biznesowi?
Oczywiście są na to sposoby. Tutaj jednak kluczowym zagadnieniem jest postawa i gotowość przedsiębiorców i instytucji państwowych do długofalowych działań. Żeby budować
zaufanie konieczne jest oparcie się pokusom natychmiastowego zarobienia pieniędzy, utrzymania władzy za wszelką
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cenę, czy też kupowania poparcia i popularności. Konieczna jest gotowość do zrezygnowania z natychmiastowej
gratyfikacji i korzyści tu i teraz na rzecz wartości odsuniętych w czasie. Zaufania nie da się kupić i utrzymać
na stałe, opierając się na zabiegach marketingowych. Budowanie zaufania jest procesem i wymaga systematycznej, cierpliwej pracy. Zaufanie zatem nie jest dostępne dla
każdego. Staje się coraz rzadsze, a co za tym idzie coraz
cenniejsze. Dlatego uważam, że to waluta przyszłości,
droższa nawet niż złoto.
Czy epidemia koronawirusa zmieni poziom zaufania
Polaków do organizacji i firm?
Zdecydowanie tak. W wielu wypadkach wręcz je zrujnuje. Widzimy to na przykładach innych państw. W Chinach
po otwarciu kin ruch kształtuje się na poziomie 20 procent w stosunku do tego sprzed pandemii. Wiele instytucji i branż będzie obciążonych lękiem społecznym. Czy
po otwarciu restauracji, klubów fitness, kurortów wypoczynkowych ludzie rzucą się, żeby z nich korzystać? Firmy
i instytucje społeczne będą potrzebowały strategii budowania zaufania. Zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom stanie się ważniejsze, niż dostarczanie niezapomnianych doświadczeń, które mogą być obarczone ryzykiem.
Jest Pan przedsiębiorcą, właścicielem Human – sieci
klubów fitness. Na czas pandemii musieliście zamknąć
wszystkie kluby. Wierzy Pan, że wasi klienci wrócą, kiedy
wznowicie działalność?
Branża fitness została dotknięta pandemią wyjątkowo
mocno. Kluby zostały zamknięte jako pierwsze, a zostaną
otwarte jako ostanie. Żeby móc walczyć o jej przyszłość
powołaliśmy Polską Federację Fitness, która reprezentuje przed władzami i instytucjami publicznymi cały
sektor czyli 100 000 pracowników. Bez zbędnej kurtuazji
powiem, że nie wiem, czy uda nam się uratować wszystkie kluby. Fitness to wspaniała branża. Łączy wymiar
zdrowotny, rozrywkowy, towarzyski. Zawsze powtarzam,
że mam ogromną przyjemność sprzedawać najlepszy
produkt na świecie, czyli aktywność fizyczną. W ramach
federacji zleciliśmy przeprowadzenie badań wśród dotychczasowych klubowiczów. Wynika z nich jasno, że obawiają się o czynniki bezpieczeństwa, higieny i odpowiedzialności zarówno klubu, jak i innych korzystających.
Oznacza to, że przed nami ogromny wysiłek polegający
na zadbaniu o ich bezkompromisowe bezpieczeństwo. Liczymy się z tym że odtworzenie ruchu sprzed pandemii
zajmie nam od 12 do 18 miesięcy. Oznacza to bardzo ciężki
czas dla tego biznesu. Z drugiej jednak strony z całą mocą
podkreślam, że kluby fitness to nie miejsca kultu ciała. To
pierwsza linia walki o odporność i zdrowie. Zachorowalność wśród ludzi regularnie podejmujących aktywność
fizyczną jest znikoma. Aktywność to odporność!
Jak się buduje zaufanie z klientami w branży fitness?
Schemat budowania zaufania bez względu na branżę
jest taki sam. Składasz obietnice i jej dotrzymujesz. To
jednak w jaki sposób kluby fitness komunikowały się
z otoczeniem przed pandemią nie ma już najmniejszego
znaczenia. Przed nami nowy rozdział i nowe wyzwanie.
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Schemat budowania zaufania bez
względu na branżę jest taki sam.
Składasz obietnice i jej dotrzymujesz.
To w jaki sposób kluby komunikowały
się przed pandemią nie ma
najmniejszego znaczenia. Przed nami
nowy rozdział i nowe wyzwanie
Paradoksalnie jest to szansa na dokonanie awansu branży
fitness w społecznej percepcji. Nie chcemy być postrzegani jako kuźnie ciała, a miejsca, w których dba się o zdrowie i szeroko rozumiany wellbeing. Zdrowy, aktywny styl
życia, właściwe odżywianie, redukcja stresu, zwiększenie
odporności, zdrowa postawa, lepszy sen i regeneracja, poprawa wydajności w pracy, lepsze relacje z ludźmi, większa pewność siebie. Takie korzyści daje korzystanie z oferty klubów fitness.
W jakiej kondycji jest dziś branża fitness w Polsce?
Przetrwacie czy liczycie się z koniecznością zwolnień
i zamykaniem klubów?
Branża fitness jest dziś całkowicie wyłączona z funkcjonowania. Sytuacje jest bardzo trudna. Oczywiście firmy
przenoszą cześć swoich działań do sieci, ale w tak krótkim czasie niemożliwym jest zbudowanie przychodów
online odpowiadających tym z realnego świata. Wiele
klubów już ogłosiło zamknięcie, fala zwolnień dotyka
dużych operatorów z różnych sektorów branży. Straty są
nieuniknione i one po prostu już się pojawiły. Kolejnym
wyzwaniem będzie oczywiście przetrwanie po otwarciu
klubów. Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak hotele czy galerie, możliwym będzie otwarcie klubów fitness
przy obostrzeniach sanitarnych. Wykonaliśmy symulację
takich okoliczności, z której wynika, że to pozwoli osiągnąć około 25 procent przychodów w stosunku do ruchu
sprzed pandemii. Bardzo wiele będzie zależało od relacji
z wynajmującymi, gdyż czynsz za najem to największy
koszt w całej architekturze finansowej. Taka sytuacja
stworzy jednak nową przestrzeń inwestycyjną, pojawią
się okazje do przejęć i zakupów klubów w niskich cenach.
Bardzo mocno wierzę, że pomimo strat branża przetrwa,
stanie się silniejsza i bardziej przydatna społecznie.
Czy tarcze antykryzysowe w jakimś zakresie pomagają
przetrwać, czy to co zaproponował rząd to – jak
to niektórzy mówią – za mało, żeby żyć i za dużo,
żeby umrzeć?
Pierwsze edycje tarczy nie zakwalifikowały nas do skorzystania. Oczywiście w naszej strukturze kosztów oferowana pomoc jest niewystarczająca, dlatego we własnym
zakresie szukamy rozwiązań i możliwości na przetrwanie. Kreatywność i determinacja przedsiębiorców nie zna
granic, zatem nie tracimy pogody ducha. I jej właśnie życzę nam wszystkim. l
Rozmawiał Robert Sakowski

„

ZAPRASZAMY

DO SKORZYSTANIA
ZE SZKOLEŃ
Z DOFINANSOWANIEM
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o numerze:
2.10/00079/2018 oraz należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Cieszymy się zaufaniem niezależnych jednostek certyfikujących
takich jak np: Dekra czy Przedsiębiorstwo Fair Play.
Posiadamy w Bazie Usług Rozwojowych ponad 5500 pozytywnych
opinii przyznanych nam przez uczestników szkoleń co daje nam
ocenę 4,9 na 5 możliwych.
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Właściwa
komunikacja
zawsze się
opłaca
Czy marketing w czasach kryzysu jest
wyzwaniem, jak firmy komunikują się
podczas pandemii i dlaczego ważna jest
narracja marketingowa – opowiadają
Łukasz Osiński, Dyrektor Zarządzający
Tower Group Communication i Szymon
Pietkiewicz, CMO & Partner Zarządzający.
LIFE IN. Łódzkie: Proszę powiedzieć, jak wygląda
praca zespołu Tower Group Communication w obliczu
powszechnej kwarantanny? Czy system działania agencji
uległ jakimś zmianom?
Szymon Pietkiewicz: Kluczowe z naszej perspektywy
jest dzisiaj umiejętne zarządzanie organizacją na odległość. Praca w biurze i możliwość szybkiego kontaktu
z poszczególnymi pracownikami są tutaj niezbędne, ale
na szczęście wszyscy dobrze odnaleźli się w nowej rzeczywistości.
Łukasz Osiński: My już od dłuższego czasu stosujemy
formy komunikacji, które część firm wdraża dopiero teraz.
Standardowym działaniem są oczywiście videokonferencje, calle z klientami, które niczym nie różnią się od spotkań bezpośrednich. Oczywiście kontakt face-to-face ma
swoje plusy, ale sądzę, że kompromis w postaci rozmów
online jest i tak całkiem komfortowy dla każdej ze stron.
No właśnie, skoro mowa o kontaktach i komunikacji
z klientami. Nie chcę wypytywać o szczegóły, ale czy
Wasz biznes mocno ucierpiał z powodu pandemii?
Łukasz Osiński: Obsługujemy klientów z różnych obszarów
biznesowych i mamy ten komfort, że część z nich zdecydowała się na zwiększenie intensywności działań. Chodzi tutaj
głównie o branże, które nie zostały tak bardzo dotknięte przez
nałożone ograniczenia. Z drugiej strony, niektórzy klienci
podchodzą do całej sytuacji bardzo asekuracyjnie i starają
się oszczędzać, co oczywiście przekłada się finalnie na nasze
wyniki. Powiedziałbym jednak, że sytuacja z perspektywy
finansowej nie uległa jakiejś dramatycznej zmianie.
Szymon Pietkiewicz: Celem naszej agencji jest przede
wszystkim doradzenie klientom w zakresie działań, które
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Myślę, że budowa przekonującej
narracji marketingowej po pandemii
może być kluczowa dla odbudowania
sprzedaży. Ja na początku zadałbym
pytanie – „co chcesz powiedzieć?”

„

Podsumowując, prowadźmy komunikację na wszystkich
frontach, bo to się po prostu opłaca.

Szymon Pietkiewicz
warto intensyfikować, a które mogą ulec chwilowemu wyciszeniu. Konsekwencje ekonomiczne dotkną niemalże
wszystkich, ale należy pamiętać, że odpowiednio zaprojektowana komunikacja będzie w dłuższej perspektywie opłacalna nawet w obliczu epidemii.
Wspomniał Pan o „odpowiedniej komunikacji”.
Jakie działania konkretnie rekomendowałby Pan
firmom, które cały czas starają się sprzedawać mimo
niekorzystnej koniunktury?
Szymon Pietkiewicz: Nie można generalizować, bo sytuacja każdego przedsiębiorstwa jest inna, ale działaniem,
które według mnie należy prowadzić niezależnie od okoliczności jest pozycjonowanie (SEO). Pamiętajmy, że wysokie wyniki w wyszukiwarce będą pracowały na nasz
biznes, a rezygnacja z tego typu usługi może okazać się
bardziej kosztowna niż jej chwilowe wyłączenie. Nie powiem nic nowego, ale społeczeństwo zamknięte w czterech ścianach częściej i chętniej przenosi swoją aktywność do Internetu i właśnie tam konsumuje treści.
Łukasz Osiński: Dodam, że osoby, które w najbliższym
czasie nie zdecydują się na zakup jakiegoś produktu, choćby z uwagi na niepewną przyszłość albo brak możliwości
skorzystania z niego, na przykład podróże zagraniczne, nadal analizują oferty, edukują się w danej dziedzinie po to,
żeby po ograniczeniu restrykcji szybko dokonać wyboru
i zakupu. Oni po prostu przenieśli się na inny poziom lejka
sprzedażowego. Dlatego sugerowałbym tworzenie wartościowego contentu, który przyciągnie odbiorców i we właściwym czasie przekona ich do podjęcia decyzji. Nie zapominajmy o mediach społecznościowych, które odgrywają
znaczącą rolę w budowaniu świadomości i przywiązania

Łukasz Osiński
do marki. Przed firmami stoi wyzwanie polegające na dopasowaniu narracji do nowych warunków.
No właśnie, wydaje mi się, że wyzwaniem jest udzielenie
odpowiedzi na pytanie: „O czym teraz mówić, skoro
wszyscy mówią o pandemii, ograniczeniach i kryzysie
ekonomicznym?” A może by tak zawiesić na jakiś
czas komunikację, przeczekać i później wrócić do
standardowej promocji?
Łukasz Osiński: Niezależnie od sytuacji firmy powinny
się cały czas komunikować ze swoim otoczeniem i przede
wszystkim z klientami. Otwartość, gotowość do podjęcia
dialogu i proaktywność to według mnie istotne cechy,
które marki powinny w sobie wyrobić. W szczególności
w czasach kryzysu. Wstrzymywanie czy wyłączanie komunikacji to nie jest dobra taktyka, a przy tym w przyszłości może ona zrodzić niechciane konsekwencje.
Pamiętajmy o relacjach z interesariuszami, mediami,
a przede wszystkim z pracownikami. Transparentność
jest bardzo ważna, a prowadzenie regularnej komunikacji wewnętrznej sprawi, że pracownicy tworzący daną
organizację, niezależnie od szczebla, będą świadomi
sytuacji. Na pewno wpłynie to na ich poczucie kontroli,
komfortu i bezpieczeństwa.
Szymon Pietkiewicz: Z mojej perspektywy aktualna sytuacja stwarza, poza zagrożeniami, również szanse. Wiele
firm podejmuje decyzje o zwolnieniu części pracowników,
co powoduje większą dostępność potencjalnych profesjonalistów na rynku pracy. Dlatego działania employer
brandingowe, które mogą być kierowane również do wewnątrz, prowadzone głównie przez duże organizacje, mogą
pomóc szybciej i lepiej zrealizować nasze cele HR-owe.

No dobrze, w takim razie spójrzmy w przyszłość
i przenieśmy się do świata postepidemicznego, w którym
wszystko wraca do normy. Co powiedzielibyście
firmom, które chciałaby powierzyć Wam swoje
budżety marketingowe?
Łukasz Osiński: To zależy od wielu czynników, bo jak
wcześniej wspomniałem, każdą firmę charakteryzują
nieco inne cele. Sądzę, że firmy, które poczują stabilny
grunt pod nogami, zechcą jak najszybciej odbudować
ewentualne straty z ostatnich dwóch, trzech miesięcy. Takie „odkucie się” może być realizowane na wiele różnych
sposobów. Na szczęście w ramach naszej Grupy funkcjonują 3 dywizje – PR-u, marketingu, storytellingu – dzięki
czemu możemy dobrać i dostarczyć taki zestaw działań,
który pozwoli osiągać cele naszych klientów. I właśnie o to
zapytałbym w pierwszej kolejności, czyli „co chcesz osiągnąć poprzez naszą współpracę”?
Szymon Pietkiewicz: Myślę, że budowa przekonującej
narracji marketingowej po pandemii może być kluczowa
dla odbudowania sprzedaży. Ja na początku zadałbym pytanie – „co chcesz powiedzieć?”. Okazuje się, że coraz więcej
firm właśnie z tym ma problem, bo przez lata koncentrowały się na komunikowaniu aktualności, nowości, informacji
produktowych, zamiast dokonać rewizji swojej strategii
i postawić na unikalną narrację. Jedna z naszych marek,
Conversacja i zespół, który ją tworzy, od początku swojej
działalności pracuje z klientami nad budową ich opowieści
marketingowej. Z entuzjazmem stwierdzam, że widzę coraz większe zainteresowanie tym tematem wśród nowych
klientów. Nie zapominajmy, że poszczególne usługi marketingowe i PR-owe to w dalszym ciągu tylko narzędzia, które
„coś” komunikują. Sztuką jest określić czym to „coś” jest,
bo to definiuje tożsamość naszego biznesu.
Dziękuję za spotkanie i do zobaczenia wkrótce w nowym,
lepszym świecie!
Szymon Pietkiewicz, Łukasz Osiński: Dziękujemy, do zobaczenia. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia archiwum

Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
tel. 665 591 569
e-mail: info@towergroup.com.pl
l.osinski@towergroup.com.pl
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wspiera kulinarnie
Wyjątkową akcję „Monopolis wspiera kulinarnie” polega
jącą na wsparciu z jednej strony swoich gastronomicznych
najemców, a z drugiej łódzkich szpitali, prowadzi firma
Virako. W ramach akcji medycy dostają posiłek przygoto
wany przez restauracje działające w Monopolis.
Pierwszy transport posiłków – 100 ramenów z Sendai
Sushi i partia świeżo wypiekanego pieczywa oraz kanapek z Piekarni Łódź – trafił do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi oraz Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Tuszynie. Następna dostawa dotarła do medyków
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z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr.
Wł. Biegańskiego. W akcji biorą udział wszystkie restauracje z Monopolis: Sendai Sushi & Ramen, Tratoria Italiana, Piekarnia Łódź, MonoCafe oraz Arteria.
W akcji restauratorzy cyklicznie w tygodniu, przygotowują posiłki dla personelu medycznego, które trafią
do wybranych placówek. Łącznie zaplanowano przekazanie kilkuset posiłków tygodniowo. Wszystko z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa.
Akcja jest pomysłem firmy Virako, inwestora Monopolis,
który pokrywa wszystkie koszty przygotowania posiłków i dostarczenia ich do szpitali. W ten sposób wspierani są restauratorzy i służba zdrowia.

– Bacznie przyglądam się sytuacji, związanej
z pandemią koronawirusa. Jest to dla nas wszystkich
nie tylko pora na weryfikację planów i założeń biznesowych, ale także test na człowieczeństwo. Postanowiłem wesprzeć dwie grupy, które w mojej opinii
zostały bardzo dotknięte przez obecną rzeczywistość, chociaż każda z nich w różnym wymiarze. Skoro w jakimś stopniu możemy pomóc łódzkim szpitalom i jednocześnie najemcom Monopolis, czemu tego
nie robić? To rozwiązanie w którym każda ze stron
coś zyskuje – mówi Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu Virako.
Inicjatywa Virako nabiera rozmachu. Dzięki
wsparciu firmy Clariant, która wynajmuje w Monopolis powierzchnię biurową, do lekarzy z wybranych łódzkich szpitali trafi dodatkowo ponad 500 posiłków przygotowanych przez kucharzy z restauracji
działających w Monopolis.
– Od początku epidemii Clariant angażuje się
w walkę z koronawirusem poczynając od globalnej
produkcji środków dezynfekcyjnych, a kończąc na lokalnych inicjatywach wspierających naszych pracowników i służbę zdrowia. W Łodzi przekazaliśmy już

maseczki, przyłbice i kombinezony ochronne do
szpitali. Kolejnym krokiem było zaangażowanie się
w akcję „Monopolis wspiera kulinarnie”. Jest to nasz
wyraz wdzięczność dla całej załogi medycznej w walce z wirusem. Przekazując posiłki i sprzęt ochronny,
choć w ten symboliczny sposób możemy pokazać,
że o nich myślimy i doceniamy to, co dla nas robią.
– mówi Tomasz Leśniewski, Dyrektor Centrum Usług
Wspólnych firmy Clariant.
W akcję włączają się kolejni partnerzy – dostarczania posiłków do szpitali podjęła się korporacja „Taxi
400 400”, a we współpracy z firmą Colormark do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego trafiło 300 przyłbic ochronnych.
Przez cały czas inicjatywę wspierają Czarek Stacewicz z Zaznaj Łodzi oraz Michalina Grzesiak, autorka bloga Krystyno nie denerwuj matki, ambasadorzy
Monopolis, działający w ramach akcji #róbmydobro.
W akcji nie mogło również zabraknąć Kuby Michalskiego i Janka Jarmuża, prowadzących Monowizję. l
Robert Sakowski
Zdjęcia Jacek Łukasiewicz
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Kuchnia wielu

w maju. Wiem od naszych stałych gości, że chcieliby
już wpaść do nas na sushi albo ramen. Oni czekają
i my czekamy.

talerzyków

Włączyliście się w akcję wspierania medyków
pracujących w szpitalach, w których leczeni są
pacjenci z koronawirusem…
Kamila Przybysz: To super inicjatywa, którą
zainaugurowało Monopolis. Akcja ma podwójny
cel: wsparcie wszystkich działających tutaj restauracji
i pomoc łódzkiej służbie zdrowia w opiece nad chorymi. Na zlecenie Monopolis przygotowujemy dania, które trafiają do medyków. Dzięki temu my
mamy dochód, a pracownicy szpitali dostają posiłek. Dla nas takie wsparcie jest bezcenne.

O restauracji w nowym miejscu,
o tym jak sobie radzą w czasach
pandemii, a także o planach na bliższą
i dalszą przyszłość opowiadają
Kamila i Michał Przybysz, właściciele
restauracji Sendai sushi & ramen.
LIFE IN. Łódzkie: Czy menu nowej restauracji jest już
gotowe? Zmieni się w porównaniu z tym, które było
na Piotrkowskiej?
Kamila Przybysz: Radykalnych zmian nie planujemy, ale
chcemy wykorzystać to, że dysponujemy teraz większą
kuchnią, w której można przygotować praktycznie każde
danie i poważnie myślimy o wprowadzeniu do menu dań
gorących – kaczki, łososia, kurczaka, wołowiny. Możliwości są, chęci też, a w nowym miejscu zapewne pojawią się
nowi goście z nowymi oczekiwaniami.
Michał Przybysz: Kuchnia japońska nazywana jest kuchnią wielu talerzyków, a to oznacza, że nie powinniśmy
koncentrować się wyłącznie na sushi i powinniśmy gościom proponować także inne smaki. Menu mamy już ułożone na pół roku i systematycznie będziemy wprowadzać
do niego nowe dania, a nasi goście zdecydują, jakie smaki
najbardziej im pasują.
Co szef kuchni będzie polecał gościom po otwarciu? Ma
Pan jakieś ulubione danie kuchni japońskiej?
Michał Przybysz: Dużo jest dań, które sam lubię i mógłbym polecić innym, ale na pewno będą to szaszłyki yakitori z kurczaka, wołowina z makaronem, no i moje ulubione
danie, czyli tatar z łososia.
Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na restaurację
z kuchnią japońską?
Michał Przybysz: Jestem zawodowym kucharzem i kilkanaście lat temu trafiłem na szkolenie zorganizowane
przez Kurta Schellera. Jedna z jego części poświęcona była
właśnie kuchni japońskiej. Od tamtej pory zacząłem się
nią interesować. Tym bardziej że kuchnia japońska to nie
same przepisy, to także filozofia no waste – tam nic się nie
marnuje. I kiedy zdecydowaliśmy się na własną restaurację to naturalne było dla nas, że będzie to właśnie lokal
z kuchnią japońską. Pochwalę się, że dwa lata temu uzyskałem od Hirotoshi Ogawa dyplom AJSA (All Japan Sushi
Association). Dyplomu nie przyznaje się restauracji jak
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w przypadku gwiazdek Michelin. Dostaje go sushi master
i jest potwierdzeniem jego kompetencji. W ten sposób honorowane są restauracje, w których sushi przygotowywane jest zgodnie z określonymi zasadami.
Kamila Przybysz: Przy podejmowaniu decyzji ważne
było też to, że prowadziliśmy wtedy sklepy rybne. Dzięki
temu nie musieliśmy szukać dostawców ryb do restauracji,
a w przypadku kuchni japońskiej świeże ryby to podstawa.
Jak Państwo sobie radzicie w czasie epidemii?
Kamila Przybysz: Dziś nie ma restauracji, która radzi
sobie dobrze. Można powiedzieć, że cała branża gastronomiczna znalazła się na ostrym zakręcie. Trudno przewidzieć, co się wydarzy po wygaśnięciu epidemii, kto
zostanie na rynku, a kto z niego wypadnie… Zawsze, gdy
słyszę informację, że jakiś lokal musiał się zamknąć, to
jest mi bardzo przykro. My w każdym razie działamy,
jesteśmy już po przeprowadzce do Monopolis, kuchnia
pracuje i czekamy na moment, w którym będziemy mogli
otworzyć lokal i zaprosić gości do środka. Oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i określonych procedur.
Powiedziała Pani, że kuchnia pracuje, to znaczy, że już
można zamówić posiłek w Sendai sushi & ramen?
Kamila Przybysz: Tak, ale przygotowujemy wyłącznie
dania na wynos, z odbiorem osobistym lub dowozem.
Można zadzwonić i złożyć zamówienie telefonicznie lub
online przez naszą stronę internetową, można też przyjechać i zamówić na miejscu. Dla naszych gości przygotowaliśmy liczne promocje w tygodniu i darmowe dowozy
w określonych strefach.
Na jakim etapie jest przygotowanie restauracji do
przyjęcia gości i kiedy otwarcie?
Kamila Przybysz: Już teraz jesteśmy gotowi na przyjęcie
gości, ale musimy czekać na zmianę przepisów. Trudno
powiedzieć kiedy to się stanie, mam nadzieję, że jeszcze

Czym się będzie różniła obecna restauracja
Sendai sushi & ramen od tej, którą prowadziliście
przy Piotrkowskiej?
Kamila Przybysz: Trudno porównywać oba miejsca.
Mamy teraz ponad 220-metrowy lokal, w którym
dla gości przeznaczyliśmy znacznie więcej miejsca, jest inna aranżacja – stoliki rozdzielone są
specjalnymi ruchomymi parawanami, którymi
można wygrodzić taką przestrzeń, jaką oczekują goście. Poza tym większy jest bar – serce restauracji, zaplecze i przede wszystkim kuchnia.
A ilu gości może w jednym momencie usiąść przy
stolikach Sendai sushi & ramen?
Kamila Przybysz: Możemy przyjąć około pięćdziesięciu osób w środku, a przy dobrej pogodzie można usiąść
na zewnątrz. Więc nawet jak będą ograniczenia, to możemy tak zaaranżować nasz lokal, żeby goście czuli się
w nim bezpiecznie i komfortowo.
Sendai sushi & ramen to restauracja, która już na dobre
wpisała się w gastronomiczny pejzaż Łodzi. Od ilu lat
jesteście Państwo na rynku?
Kamila Przybysz: Lokal przy Piotrkowskiej funkcjonował przez pięć lat, wcześniej mieliśmy punkt przy
Tuszyńskiej, ale tam przygotowywane były tylko dania
na wynos. W sumie w branży gastronomicznej działamy
ponad dziesięć lat.
Doświadczenie w prowadzeniu lokalu z daniami
na wynos przydaje się teraz?
Kamila Przybysz: Przydaje się, ponieważ wiemy jak to robić. Poza tym sushi jest takim daniem, które od lat zyskuje
w Polsce na popularności więc można powiedzieć, że jest
nam trochę łatwiej. Jednak sprzedaż posiłków na wynos
nie pokrywa nam wszystkich kosztów.
Czy sushi i ramen na wynos dalej są tak dobre, jak
podane w restauracji?
Kamila Przybysz: Są fani sushi na wynos, ale ja uważam,
że dania kuchni japońskiej lepiej smakują podane w restauracji. Atmosfera, obsługa, jedzenie na ładnej zastawie, to jest właśnie to, co sprawia, że to samo danie smakuje inaczej, lepiej.

Michał Przybysz: Ramen w plastikowym pudełku
czy sushi na tekturowej tacce są przygotowywane
z tych samych produktów i przez tych samych
kucharzy, ale ja zawsze będę polecał dania podane w restauracji.
Od znajomych wiem, że dania
przygotowywane w Waszej restauracji, choćby
ramen, są wyjątkowe, bo używacie do nich
wyłącznie naturalnych składników?
Michał Przybysz: To prawda i dzięki temu mamy
wielu stałych gości, którzy doskonale wiedzą,
że pod tym względem można nam zaufać. Ale
kuchnia japońska, to nie tylko jedzenie, to również określona filozofia jedzenia. Na przykład
o ramen, mówi się, że jest to zupa mocy. Przygotowanie wywaru kobe – wołowego lub tonkotsu – wieprzowego zajmuje kilkanaście godzin. Do
wywaru wołowego oprócz palonych kości dodajemy
cynamon i anyż. Jest to zupa, która dodaje energii i sił,
a do tego jest bardzo zdrowa. Można ją porównać do
rosołu, przygotowywanego kiedyś dla zdrowia
przez nasze babcie.
Skąd bierzecie ryby i inne produkty do
swojej kuchni?
Michał Przybysz: Ryby mamy z różnych krajów – z Portugalii, Hiszpanii, Norwegii, Sri Lanki. Z niektórymi dostawcami współpracujemy już
ponad 10 lat, bo dają gwarancję, że ich produkty są zawsze świeże. Często sami do mnie dzwonią z informacją,
że akurat trafił im się doskonały tuńczyk albo inna ryba
i pytają czy chcę.
Kamila Przybysz: Od początku działalności staramy się,
żeby droga od dostawcy na stół była jak najkrótsza, bo to
gwarantuje, że produkty są świeże. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Jacek Łukasiewicz
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Studiuj w Medyku

LIFE IN. Łódzkie: Od kilku tygodni uczelnia funkcjonuje
w zupełnie nowej rzeczywistości. Jak wygląda
obecnie nauczanie?
Rektor Wojciech Welskop: Nowa rzeczywistość zaskoczyła wielu z nas, ale bardzo szybko musieliśmy się do niej
wszyscy dostosować, także nasza uczelnia, której funkcjonowanie zupełnie przeorganizowaliśmy. Zajęcia w formie
tradycyjnej oczywiście się nie odbywają, co nie oznacza,
że szkoła została zamknięta. Wszystkie zajęcia prowadzone są obecnie online za pośrednictwem platformy moodle,
z której uczelnia korzysta już od dłuższego czasu. Prowadziliśmy już zajęcia w taki sposób, ale w nieco mniejszym
wymiarze, więc byliśmy dobrze przygotowani do nauczania w systemie online. Wykładowcy ze studentami
kontaktują się codziennie, przeprowadzane są wykłady,
ćwiczenia, studenci piszą testy, prace zaliczeniowe. Muszę przyznać, że wszyscy świetnie odnaleźliśmy się w tej
nowej, wirtualnej rzeczywistości. Codziennie od koordynatorów otrzymuję sprawozdania i widzę, że naprawdę
dobrze sobie radzimy.
Jednym słowem studenci nie chodzą na wagary, tylko
rzetelnie się uczą?
Dokładnie tak. Studenci cały czas są aktywizowani przez
wykładowców, żeby w tych zajęciach uczestniczyć. Otrzymują wiele zadań i aktywności, które na bieżąco muszą
być wykonywane, by zaliczyć dany materiał. Nikomu nie
opłaca się więc wagarować, szkoda czasu. A ponadto wagary w domu chyba nie są zbyt atrakcyjne.
Jak teraz będą wyglądały zaliczenia, egzaminy?
W tej chwili nie znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie.
Na bieżąco śledzimy informacje dotyczące odmrażania
gospodarki, komunikaty ministra zdrowia oraz ministra
nauki i szkolnictwa wyższego i być może jeszcze w czerwcu powrócimy do tradycyjnego nauczania w murach
uczelni. Jeśli nie będzie takiej możliwości, jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia wszystkich zaliczeń i egzaminów, w tym obrony prac licencjackich i magisterskich,
w formie online. Na razie jednak wolelibyśmy, aby odbyły
się one w formie tradycyjnej. U nas wszystkie egzaminy
zaplanowane są na drugą połowę czerwca, a obrony prac
na początek lipca. Jestem optymistą i wierzę, że będziemy
mogli wrócić na uczelnię i spotkać się z naszymi studentami face to face, oczywiście z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności.
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O nauczaniu, rekrutacji i egzaminach
w czasach epidemii oraz powrocie
do normalności, rozmawiamy z prof.
dr. hab. Wojciechem Welskopem,
Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu
i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Zajęcia praktyczne się nie odbywają. Jak w tym zakresie
uda się nadrobić zaległości?
Tych zajęć praktycznych jest u nas sporo, bo prowadzimy
nasze kierunki w formie profili praktycznych. Trudno
je prowadzić teraz online, więc trzeba było nieco przeorganizować nauczanie. Teraz skupiamy się na wiedzy,
a kompetencje i umiejętności praktyczne kształcić będziemy w kolejnych semestrach, a być może uda się także już
w czerwcu powrócić do tej formy zajęć.
Jak w tym roku będzie przebiegała rekrutacja?
Rekrutacja już ruszyła i będzie przebiegała podobnie jak w
latach ubiegłych. Dla bezpieczeństwa naszych kandydatów
i pracowników zalecamy jednak rekrutację online oraz kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie w konkretnym terminie. Planujemy także bezpłatne webinaria,
podczas których będzie można dowiedzieć się wszystkiego
o zasadach rekrutacji oraz naszej ofercie. Rekrutacja będzie
z pewnością trwała dłużej niż do 30 września, ponieważ dopiero w tym terminie planowane jest ogłoszenie wyników
matur poprawkowych, a przecież trzeba zapewnić wszystkim możliwość dostania się na wymarzone studia.
Które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem
studentów i czy w ofercie pojawią się nowości?
Z roku na rok, z czego bardzo się cieszymy, coraz więcej
studentów mamy na naszych sztandarowych kierunkach,
czyli dietetyce, kosmetologii i pedagogice i to zarówno
na studiach pierwszego stopnia licencjackich, jak i drugiego stopnia magisterskich. Bardzo dużym powodzeniem cieszy się także psychologia, którą wprowadziliśmy
dwa lata temu. To jednolite pięcioletnie studia magisterskie. Myślę, że także nasz nowy kierunek – prawo – będzie
się cieszył dużą popularnością. l
Rozmawiała Beata Sakowska

Łódź, ul. Piotrkowska 278
REKRUTACJA: tel.: 42 683 44 18;
rekrutacja@medyk.edu.pl
www.medyk.edu.pl
facebook.com/szkolawyzszamedyk

Marka ŻAK
wśród 100
najlepszych
marek
na świecie!
Centrum Nauki i Biznesu Żak zostało wyróżnione w tego
rocznym międzynarodowym, prestiżowym konkursie 2020
REBRAND 100® Global Awards, który co dwa lata odbywa
się w Stanach Zjednoczonych. Żak, który powstał 22 lata
temu w Łodzi i dziś jest największą siecią szkół policealnych
w Polsce, został nagrodzony za projekt nowej identyfikacji
wizualnej, wdrożony w ubiegłym roku. Projekt przygoto
wała łódzka agencja projektowa Politański Brand Design.
„Rebrand 100® Global Awards” to najważniejsza na świecie nagroda, którą przyznaje się za rebranding, czyli
transformację marki, w której jednym z elementów
może być nowa identyfikacja wizualna. Projekty
na konkurs zgłaszane są przez firmy i marki z całego
świata. Ocenia je interdyscyplinarne, międzynarodowe jury, w którym zasiadają specjaliści związani
z transformacją marki – między innymi liderzy biznesu, eksperci strategii marki, projektanci i nauczyciele.
Konkurs odbywa się w Stanach Zjednoczonych, nagrody przyznawane są co dwa lata.
Poprzez nową identyfikację wizualną, jej styl, prostotę i uporządkowanie, Żak chciał zbliżyć się do młodych ludzi, zainteresować ich tym, co im proponuje,
ułatwić komunikację, zachęcić do wejścia „w informacyjny dialog” z firmą.
– Skoncentrowaliśmy się na tym, w jaki sposób,
komunikuje się dzisiaj młodzież, korzystając z mediów społecznościowych, messengera, smartfonów –
mówi Piotr Szambelan, koordynator projektu z działu marketingu Żaka. – Dlatego chcieliśmy, żeby nasz
nowy wizerunek graficzny był czytelny, atrakcyjny,
oparty na ikonach i krótkich komunikatach. Zależało nam też na tym, żeby pokazać, że szkoła oferuje
naukę ludziom w różnym wieku, najczęściej młodym, możliwość uzupełnienia wykształcenia, zdobycia matury, zawodu.

Nowa wizualizacja miała też być komunikatem nie
tylko skierowanym do młodzieży z dużych miast, ale
głównie do tej z małych miejscowości. Miała ośmielać,
zachęcać do zainteresowania się szkołą, likwidować
mentalne bariery. Żak chciał, by jednocześnie spójna identyfikacja wizualna wzmacniała informację,
że każdy z 81 oddziałów firmy w całej Polsce proponuje taką samą ofertę.
Opracowania nowego wizerunku graficznego Żaka
podjęła się łódzka agencja projektowa Politański
Brand Design. Ponieważ we wcześniejszej identyfikacji graficznej Żaka było wiele elementów, które
uniemożliwiały utrzymanie jednolitej komunikacji
wizualnej w całej firmie, projektanci skupili się obok
atrakcyjności, przejrzystości, nowoczesności, które
chcieli osiągnąć także na standaryzacji i uzyskaniu
spójności identyfikacji wizualnej.
– Żak potrzebował systemu tożsamości, który zainteresowałby młodego człowieka, ale też dobrze sprawdzał się w projektowaniu materiałów drukowanych
i w mediach elektronicznych, komunikacji internetowej
– mówi Tomasz Politański, właściciel agencji Politański Brand Design. – Dlatego zaproponowaliśmy zestaw
atrakcyjnych piktogramów i dedykowany specjalnie
dla Żaka krój pisma, na których bazie stworzyliśmy
charakterystyczny styl komunikacji. Udoskonaliliśmy
paletę kolorów, identyfikujących markę, aby można ją
było wyróżnić na rynku i łatwo zastosować w różnych
mediach, unikając problemów z czytelnością. Staraliśmy się zaprojektować wszystko tak, żeby ŻAK mógł łatwo aplikować nową wizualizację do swoich projektów.
Identyfikacja wizualna dla Żaka, to nie pierwszy
projekt agencji Politański Brand Design, wyróżniony
w konkursie „Rebrand 100® Global Awards”. Firma została dwa lata temu nagrodzona za odświeżenie znaku
i wizerunku spółki Rainbow Tours S.A. l
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Serce każdego domu
Kuchnia to pomieszczenie, w którym spędzamy z rodziną czy
przyjaciółmi sporo czasu. To serce naszego domu, jego wizytówka
– mówi Anna Olasik, współwłaścicielka firmy Euro Meble.
LIFE IN. Łódzkie: Zawsze wydawało mi się, że tworzeniem
mebli na wymiar zajmują się mężczyźni, tymczasem
firmę Euro Meble prowadzi obecnie mama z córką? Firma
działa już na rynku od prawie 30 lat. Jak to się zaczęło?
Anna Olasik: Myślę, że dawno już odeszliśmy od szufladkowania zawodów pod względem płci. Wbrew pozorom to
zajęcie ma też bardzo kobiece aspekty. Wracając jednak do
początków firmy, to faktycznie założycielami firmy, byli
moi rodzicie i sporo obowiązków, tych typowo męskich należało do mojego taty. Życie pisze jednak różne scenariusze
i od kilku lat firma jest w rękach dwóch kobiet. Przed trzydziestu laty, jako pierwsze studio w Łodzi proponowaliśmy
klientom meble austriackie, które na naszym rynku były
nowością jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne i estetykę. Dziś, od wielu lat współpracujemy z jedną z dużych
firm w Polsce, która produkuje meble na rynek krajowy
i zagraniczny, realizując projekty, które im przedstawiamy. Lubimy pracować w bezpośrednim kontakcie z ludźmi
i cieszy nas, że robimy w życiu to, w czym się spełniamy.
Kobiety dużo czasu spędzają w kuchni, choć to mężczyźni
uznawani są za najlepszych kucharzy. Kuchnia i wspólne
gotowanie gromadzi rodzinę, przyjaciół, dlatego mamy
dużą satysfakcję współtworząc tę przestrzeń.

Co jest najważniejsze w prowadzeniu rodzinnego biznesu?
Cieszę się, że jestem częścią tego, co moi rodzice budowali przez lata. Prowadzenie własnej firmy ma swoje dobre
i słabsze strony. Najlepszym przykładem jest obecna sytuacja, z którą wspólnie musimy się zmierzyć i nie mamy
na nią wpływu. W przypadku rodzinnego biznesu plusem
na pewno jest to, że mamy podobne poczucie estetyki, co pomaga przy współpracy i projektowaniu kuchni dla naszych
klientów. Mamy do siebie zaufanie i wiemy, że gramy do tej
samej bramki. Szanujemy siebie wzajemnie i doceniamy
nasz wkład w firmę. Uzupełniamy się, oferując klientom
ogromne doświadczenie techniczne mojej mamy i nowoczesne rozwiązania, które wdrażam ja do firmy. Łączymy
nasze umiejętności, mimo różnicy pokoleń, która nas dzieli. Klienci cenią sobie profesjonalizm i to właśnie im zapewniamy. Myślę też, że czują tę atmosferę, która panuje u nas
w studio, elastyczne podejście i rodzinny klimat. Z wieloma
z naszych klientów pozostajemy w stałym kontakcie, wielu z nich wraca do nas po latach, żeby wspólnie stworzyć
nową aranżację. Są też tacy, z którymi się zaprzyjaźniliśmy.
To nas cieszy i daje ogromną satysfakcję.
Coraz więcej osób decyduje się na zabudowę meblową
pod wymiar. Dlaczego jest to dobre rozwiązanie? Jakie
zalety ma kuchnia zrobiona na zamówienie?
Nasze studio oferuje tylko meble pod wymiar. Jesteśmy
w stanie zaprojektować przestrzeń w taki sposób, żeby
zagospodarować każdy centymetr kuchni. Pozwala to
przede wszystkim na ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni, czasem bardzo niewielkiej, ale też zaoferowanie
klientowi indywidualnego rozwiązania, spełniającego
jego potrzeby. Nasze projekty dzięki temu są optymalne
i oryginalne. Oferujemy rozwiązania szyte na miarę, nawet przy najbardziej nietypowych wnętrzach.
Co należy wiedzieć, planując aranżację własnej kuchni?
Możemy podzielić klientów na trzy typy. Pierwszy z nich to
taki, który doskonale wie, jak dokładnie ma wyglądać jego
kuchnia. Jaka ma być zabudowa, jej kolor, wykończenie czy
sprzęt. Nasza rola to weryfikacja tych propozycji od technicznej strony i przedstawienie klientowi rozwiązania, a finalnie
realizacja projektu. Ten drugi typ to taki, który przychodząc
do nas w stu procentach zdaje się na nasze doświadczenie
i to od nas oczekuje rozwiązań. Są też tacy klienci, którzy korzystają z usług architekta i wtedy wspólnie pracujemy nad
najlepszym rozwiązaniem. Z każdym z klientów pracuje się
zupełnie inaczej, ale praca z każdym z nich daje nam satysfakcję. Nawet jeśli ktoś zupełnie nie wie, jak ma wyglądać
kuchnia jego marzeń, jesteśmy po to, żeby w tym pomóc.

Jak wygląda proces projektowania mebli kuchennych
w firmie Euro Meble?
Przede wszystkim cenimy sobie bezpośredni kontakt,
dlatego zawsze zapraszamy klientów do naszego studia.
Daje nam to możliwość rozmowy, poznania oczekiwań
klienta, ale przede wszystkim przedstawienia naszych
rozwiązań. Dobrze, jeśli klient odwiedzając nas ma
wstępny wymiar pomieszczenia, które mamy zaaranżować. Na tym etapie, możemy już zaproponować pewne
rozwiązania, inne wyeliminować. Kolejnym krokiem
jest wizyta u klienta, bardzo szczegółowy pomiar, ale
też obejrzenie przestrzeni, z którą kuchnia ma tworzyć
spójną całość. Kolejny krok to projekt techniczny i wizualizacja, która jest nieodłącznym elementem. Musimy
pamiętać o tym, że nie każdy ma wyobraźnię przestrzenną, a wizualizacja daje pogląd na to, jak będzie wyglądał efekt końcowy. Każdemu klientowi poświęcamy tyle
czasu, ile jest konieczne. Nanosimy poprawki do momentu, aż wspólnie uznamy, że to jest to, czego szukaliśmy.
A później pozostaje nam realizacja i najprzyjemniejszy
moment, czyli montaż mebli i urzeczywistnienie tego,
nad czym pracowałyśmy razem z klientem.
Czy w meblach kuchennych możemy też mówić
o pewnych trendach, czy raczej wybór kuchni to nasza
bardzo indywidualna sprawa?
Jak najbardziej... Na corocznych targach w Mediolanie
wyznaczane są trendy, prezentowane nowe rozwiązania
i technologie. Lubimy otaczać się pięknymi rzeczami i coraz częściej przestrzeń, w której mieszkamy ma zarówno
pełnić funkcję użytkową, jak i cieszyć oko. Kuchnia to
pomieszczenie, w którym spędzamy z rodziną czy przyjaciółmi sporo czasu, również za sprawą tego, że gotowanie od wielu lat stało się bardzo popularnym i medialnym
zajęciem. Dlatego właśnie sporo klientów chce, aby serce
domu, jakim jest kuchnia, często otwarta na resztę przestrzeni, była również jego wizytówką. Są też tacy klienci, którzy stawiają na klasykę i wybierając meble myślą
o tym, aby ich wzornictwo było ponadczasowe.
Jakie materiały i kolory mebli są najczęściej zamawiane?
Od wielu lat w kuchni kolorami wiodącymi są biel i szarość. Klienci często decydują się na te kolory, ponieważ są
one neutralne i bezpieczne. Możemy je oczywiście zaaranżować w wydaniu bardzo nowoczesnym, ale też świetnie
sprawdzają się w klasycznych propozycjach. Wraca również czerń w połączeniu z fornirem oraz złote wykończenia dla tych bardziej odważnych klientów. Ja wciąż czekam
na klienta, który zdecyduje się na pudrowy róż w kuchni
i poszaleje z dodatkami. Projektując kuchnię musimy wziąć
pod uwagę wszystkie aspekty, również budżet, jakim dysponuje klient. Jeśli chodzi o materiały to przede wszystkim
stawiamy na trwałe i wysokiej jakości wykończenie, jak
lakier czy fornir oraz te efektowne i praktyczne jak kamień naturalny, który stosujemy w dodatkach. Oferta jest
naprawdę bardzo szeroka.
Jak radzicie sobie Panie w obecnej sytuacji?
Liczymy na to, że wszyscy niedługo będziemy mogli w bezpieczny sposób wrócić do swoich obowiązków. Musiałyśmy

dostosować się do dzisiejszej rzeczywistości i przenieść
swoje działania do bardziej wirtualnej przestrzeni. Dzisiejsza technika na szczęście na to pozwala. Jesteśmy cały
czas dostępne pod telefonem czy e-mailem. Jak najbardziej
możliwe jest umówienie się również na indywidualne spotkanie i wykonanie projektu, więc serdecznie zapraszamy
do kontaktu. Oczywiście mamy nadzieję, że wkrótce obecna sytuacja się poprawi i wszyscy będziemy mogli wrócić
do bezpośrednich kontaktów. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Archiwum prywatne

Studio kuchenne Euro Meble
Łódź, ul. Bracka 45
tel. 42 656 62 64, 664 767 726
e-mail: biuro@euromeble.info
www.euromeble.info
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styl życia

Co można zrobić ze starych kabli?
Przetwarza setki metrów zużytych kabli. Wyrzuconym na śmietnik nadaje nowe
życie, nie marnując przy tym ani kawałka. Tworzy z nich niepowtarzalne obrazy
i biżuterię. Anna Becherka, właścicielka marki BECHANN w rozmowie z LIFE IN. Łódzkie.
LIFE IN. Łódzkie: Korposzczur – z czym Ci się kojarzy
to słowo?
Anna Becherka: Nie lubię tego określenia. A kojarzy mi
się ono z pracą w określonych ramach, wykonywaniem
pewnych powtarzalnych zadań, odtwarzaniem schematów i dniami bardzo podobnymi do siebie.
Pytam o to, bo przez 20 lat swojego dorosłego życia
byłaś ważną częścią kilku korporacji. Powiedz, czym się
zajmowałaś zawodowo?
Zajmowałam się administracją personalną, kadrami i płacami. To twarde kompetencje oparte na liczbach i aktach
prawnych. I chociaż wyzwań zawodowych było wiele, ciągle
mi czegoś brakowało, ciągle czegoś szukałam. I znowu zmieniłam pracę, jedną korporację zastępowałam kolejną, która
wymagała ode mnie jeszcze większego poświęcenia. Pracowałam po kilkanaście godzin dziennie, nie było czasu na życie prywatne, na zabawy z dzieckiem. Czułam, że tak dalej
już nie chcę, że kolejna zmiana w wyuczonym zawodzie nie
przyniesie mi żadnej satysfakcji. Wiedziałam, że muszę coś
zmienić. Przyjaciółka namówiła mnie na studia podyplomowe – aranżacja wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
To był strzał w dziesiątkę. Czułam się tam doskonale. Na zajęciach z kreatywnego przetwarzania trzeba było wybrać
dwa produkty. Sięgnęłam po papier, folię i jakiś kabel, którego nawet nie pamiętam. Przekroiłam, zobaczyłam środek,
pomyślałam: „wow!” I tak się zaczęła moja fascynacja, tym
tworzywem. W 2016 roku w konkursie Eco Made – seria moich prac pod tytułem „Nowe Połączenia” zdobyła pierwszą
nagrodę i nagrodę specjalną od Canal +.
I przyszedł taki dzień, że rzuciłaś wszystko i postanowiłaś
zostać artystką. Jak to jest, kiedy zmienia się swoje życie
o 180 stopni?
Zanim nadszedł ten dzień, minęło jeszcze trochę czasu. Praca w korporacji, choć zapewniała środki na życie i to nie
najgorsze, nie cieszyła mnie już zupełnie, a na realizację
pasji, czyli tworzenie z kabli, praktycznie nie miałam czasu. I pomału docierało do mnie, że chcę zacząć żyć zupełnie
inaczej, na własnych zasadach, robić to, co sprawia mi radość. Ta artystyczna dusza, gdzieś tam we mnie cały czas
była, tylko taka nieco uwięziona. W zasadzie od dziecka
ciągle coś w domu zmieniałam, stare rzeczy przerabiałam
na nowe, często wywołując niezadowolenie mamy. Później
hobbystycznie aranżowałam mieszkania najpierw swoje,
potem znajomych i przyjaciół. I za każdym razem efekt był
zadowalający, gdzieś czułam to intuicyjnie. I kto wie, gdybym
urodziła się w innych czasach, może od razu po liceum skończyłabym szkołę artystyczną, ale w latach 80., 90. najważniejsze było zdobycie praktycznego zawodu. I tak skończyłam
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pierwsze studia na kierunku finanse i bankowość, potem
podyplomowe – organizacja i zarządzanie na Politechnice
Łódzkiej, a po drodze dużo branżowych szkoleń i licencji.
I w końcu nadszedł ten dzień, że trzeba w życiu coś zmienić. A ponieważ wiem, że aby głowę mieć w chmurach,
trzeba mocno stąpać po ziemi, potrzebowałam finansowego bezpieczeństwa i pewności, że sobie poradzę. Jako
HR-owiec zdawałam sobie sprawę ze swoich kompetencji
finansowych, coachingowych, strategicznych, umiejętności budowania strategii sprzedaży. Ponieważ marzeniem
była galeria i pracownia w jednym miejscu, nadarzyła
się okazja, by wykorzystać moje twarde zasoby rodem
z korporacji i miękkie – wrażliwość na piękno. Sięgnęłam
po unijne dotacje i udało mi się zostać rezydentem Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki. Tu mam teraz swoją galerię
i pracownię w jednym. I jestem bardzo szczęśliwa. Spełniłam swoje marzenie. I już wiem, że jeśli o czymś marzysz
tak naprawdę, to to zrobisz.
Z brzydkich, nikomu niepotrzebnych kabli elektrycznych,
głównie komputerowych, robisz piękne rzeczy – biżuterię
i obrazy. Skąd czerpiesz inspiracje?
Czuję to intuicyjnie, dotykam kabla i gdzieś w głowie rodzi się pomysł na kolejny obraz. A czasami biorąc do ręki
materiał wykorzystuję jego plastyczność, możliwość formowania kształtów.
Co sprowokowało Cię do tego, żeby wybrać do swojej
sztuki ten dość wyjątkowy, żeby nie powiedzieć
specyficzny rodzaj tworzywa?
Tak jak już wspomniałam, zajęcia kreatywne na ASP. Kiedy dotknęłam kabla, nie wiem skąd, ale moje ręce wiedziały, co z nim zrobić. I z każdą kolejną pracą, odkrywam jego
nowe możliwości.
Skąd bierzesz te kable?
Z centrum recyklingowego, tam są tony kabli. Kiedy
pierwszy raz dotarłam do takiego centrum z jednej strony
czułam ogromną radość, że tyle jest tych materiałów do
wykorzystania, z drugiej strony przerażenie, że produkujemy tony śmieci. W swojej pracy staram się nie marnotrawić ani kawałka. To, co zostaje, segreguję i wykorzystuję
do kolejnych obrazów, mam nawet takie, które są czysto
zero waste’owe. Staram się wszystko wykorzystać do końca. Tak też zrodził się pomysł na biżuterię, która teraz cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Biżuteria nie
jest droga, ceny zaczynają się od 50 zł wzwyż i zależą od
czasu potrzebnego na wykonanie obiektu, od materiału
i skomplikowania pomysłu. Materiał unikatowy jest droższy – np. historyczne przewody z lat sześćdziesiątych.

A stworzenie obrazu ile zajmuje czasu i jak kształtują się
ich ceny?
Różnie z tym bywa, czasami wystarczy kilka godzin,
a czasami potrzeba kilku tygodni. A cena zależy od wielkości i struktury – czasem każdy element płaskorzeźby
jest osobną, ręcznie robioną częścią. Trafiłam na niszę
na rynku, nikt wcześniej jeszcze nie wpadł na taki pomysł,
a przy okazji mam jeszcze jedną satysfakcję, że wykorzystując materiał z odzysku, robię coś dobrego dla ziemi.
Tworzysz pod marką BECHANN. Gdzie można zobaczyć
Twoje prace i gdzie je można kupić?
Na razie w galerii w Art_Inkubatorze, ale już niebawem
wszystkie moje prace będzie można kupić online. Choć nie
taki miałam zamysł, bo jestem przekonana, że wartość tych
prac można docenić, oglądając je na żywo. Żadne zdjęcie nie
odda ich głębi i możliwości. Ale wiadomo, przez koronawirusa, póki co na gości w galerii nie ma co liczyć, więc trzeba
szukać innych możliwości dotarcia do odbiorców.
Polacy, a w szczególności łodzianie doceniają Twoją
twórczość, czy większe uznanie masz wśród koneserów
sztuki z innych krajów?
Na razie, póki co kupują łodzianie, choć i obcokrajowców
odwiedzających galerię nie brakuje. Bardzo chętnie kupują i biżuterię i obrazy.
Masz kolejne marzenia?
Mam, bez marzeń życie jest nudne. Chciałabym stworzyć
wielki obraz z kabli o przekroju 50 cm, które mają przepiękną strukturę. Na razie widziałam ich przekrój w Internecie,
to kable, które prowadzone są pod oceanami. Chciałabym
też stworzyć akademię przetwórców – dużą firmę, w której
ludzie będą mogli z pasją przetwarzać rzeczy, które są wyrzucane. To mój kolejny plan, mam nadzieję, że go zrealizuję.
Będzie to następny krok na rzecz ratowania naszej planety. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia archiwum prywatne

Łódź, ul. Tymienieckiego 3, budynek B, galeria 08
tel: 608 054 050
e-mail: a.b@bechann.com
bechann.com
facebook.com/annabecherka/
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Trendy połączone z klasyką
Ciepły beż, szarość, ecru i delikatna krateczka. Do tego po
łączenie klasyki i luzu – taka jest właśnie kolekcja Wiosna
2020 przygotowana przez Beatę Frankowską, właścicielkę
Studia Mody BEA.
Klasyka i minimalizm z odrobiną oryginalności i subtelnych dodatków, no i szczyptą szaleństwa – to elementy, które wyróżniają projekty Beaty Frankowskiej.
– Minimalizm, przez jednych uważany za nudny,
dla mnie jest ponadczasowy. Można się w nim bawić stylizacją, zmieniać dodatki i za każdym razem
wyglądać inaczej. To jest ważne szczególnie wiosną
i latem, kiedy chcę poczuć się zwiewnie, lekko i swobodnie – opowiada projektantka i dodaje: – Dziś moda
jest cudowna. Niczego nie narzuca, a raczej daje możliwość wyboru. Trzeba z tego korzystać!
Projekt Beaty Frankowskiej zawsze charakteryzowały się swoją ponadczasowością. Projektantka
w wyjątkowy sposób potrafi łączyć obowiązujące
trendy z klasyką. Jak sama mówi, trendy warto śledzić ponieważ stanowią urozmaicenie, ale szybko
przemijają. Dlatego stara się być z nimi na bieżąco,
wybierać z nich najciekawsze elementy, „przemycać”
je do swoich projektów i łączyć z klasyką, co sprawia,
że jej propozycje mają ponadczasowy charakter.
Swoją najnowszą kolekcję Beata Frankowska charakteryzuje dwoma słowami: styl casual. Ten styl to pogranicze sportowej elegancji i mniejszego formalizmu
w ubiorze – świetnie sprawdzi się podczas luźnych spotkań towarzyskich, spacerach czy też wyjściu do klubu,
www.bea-studio.pl,
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jednak również będzie świetnym trendem do pracy,
gdzie nie obowiązuje formalny dress-code. – W swoich
projektach korzystam z ciepłych beży, szarości, ecru i delikatnej krateczki – opowiada Beata Frankowska o najnowszej kolekcji Wiosna 2020. – Modele wykonane są
z bardzo miękko układających się naturalnych tkanin –
lnu, bawełny, zwierających odrobinę elastanu. Właśnie
to sprawia, że ubrania podążają za ruchem ludzkiego
ciała. Przy okazji są przyjazne środowisku.
Wszystkie modele z kolekcji Wiosna 2020 można
zobaczyć na stronie internetowej www.bea-studio.pl.
Tam też jest możliwość złożenia zamówienia na konkretny model. l

follow me
To marka odzieżowa stworzona przez Beatę Frankowską, o której autorka mówi, że ma łączyć pokolenia. Markę, w której nieważny jest pesel i rozmiar, która zaciera granice pokoleń. Follow
Me stawia 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. Projektantka duży nacisk stawia na jakość tkanin i komfort
użytkowania, a właśnie to kobiety w każdym wieku cenią sobie najbardziej. Marka Follow Me to propozycja ubrań zarówno
na spotkania biznesowe, jak i towarzyskie.

kontakt@bea-studio.pl,

tel. 510 165 080

nieruchomości

Apartamenty z widokiem
W sam raz dla osób cieniących komfort, spokój i ciszę oraz
dbałość o każdy szczegół. Srebrzyńska Park to jedyne takie
miejsce na mapie Łodzi. Jest tu dosłownie wszystko, co
potrzebne do wygodnego i bezpiecznego życia. Inwestycja
idealnie łączy wielkomiejski styl i kameralność.
Pierwszy apartamentowiec pod nazwą Srebrzyńska
Park I został oddany do użytku w 2018 roku. Mieszkania w tym siedmiokondygnacyjnym budynku
charakteryzującym się niepowtarzalnym designem
i wysokim standardem wykończenia, szybko znalazły nabywców. Docenili oni położenie osiedla w jednej z bardziej malowniczych dzielnic Łodzi – Polesiu,
w sąsiedztwie największego łódzkiego parku – Parku
na Zdrowiu. To idealne miejsce na spacery, poranne
bieganie, rower, czy miejsce zabaw dla dzieci.
– Teraz możemy zaoferować mieszkania w kolejnym
realizowanym przez nas apartamentowcu pod nazwą Srebrzyńska Park III, zaprojektowanym z myślą
o tych, którzy szukają mieszkań klasy premium, rzadko spotykanych na łódzkim rynku. Rozmiar i rozmach
przestrzenny mieszkań – powierzchnie od 90 do 140
m2, wiele sypialni i garderoby – to dopiero początek
atutów. W budynku zaprojektowano przesuwne witrynowe okna, szklane balustrady, miejsca pod klimatyzację, tarasy ze strefami jacuzzi, prywatne ogródki,
wideodomofony i iluminację nocną budynku. Doskonałe materiały wykończeniowe, elegancka aranżacja
klatek schodowych i przemyślana koncepcja architektury ogrodowej sprawiają, że standard zaskakuje wymagających klientów – mówi Witold Dudaczyk, prezes
Peira, firmy realizującej osiedle Srebrzyńska Park.
Prestiżowy apartamentowiec Srebrzyńska Park III
graniczy bezpośrednio z Parkiem na Zdrowiu. W sześciopiętrowym budynku znajdzie się 60 przestronnych lokali mieszkalnych z tarasami i balkonami.

Pierwszym etapem nabycia apartamentu jest umowa rezer
wacyjna. Następnie podpisywana jest umowa deweloperska,
po której następuje płatność ceny rozłożona na kilka wygod
nych rat. Środki wpłacane przez klientów, gromadzone są na
indywidualnych, bezpiecznych, rachunkach powierniczych.

Dla wymagających przygotowano ofertę mieszkań
na ostatnich kondygnacjach z widokiem na park,
z przestronnymi salonami skierowanymi na południe
i zachód. Na parterze właściciele skorzystają z indywidualnych ogródków. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców jest ponad 100 miejsc garażowych w monitorowanej hali podziemnej. W hali garażowej znajdują
się także murowane, przestronne, pomieszczenia gospodarcze. Teren jest ogrodzony, monitorowany i wyłączony z ruchu kołowego.
Warto dodać, że w niedalekiej odległości osiedla
znajdują się ogród zoologiczny, botaniczny, aquapark
oraz hala widowiskowo-sportowa. Inwestycja oddalona jest jedynie 3,9 km od centrum Łodzi, do którego
bez problemu dojechać można z pobliskiego przystanku autobusowego. W okolicy jest aż 28 placówek edukacyjnych, ośrodki opieki medycznej oraz sklepy.
Budowa apartamentowca zakończy się w I kwartale
2021, lokatorzy będą mogli wprowadzić się w IV kwartale 2021 roku. l

tel. 798 416 416
e-mail: kontakt@peira.pl
Biuro sprzedaży I: ul. Srebrzyńska 40,
Biuro sprzedaży II: ul. Przybyszewskiego 211,
Łódź (spotkania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)
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Nie uległam pandemii strachu,
nie opuściłam swoich pacjentów
Gdy inni pozamykali swoje gabinety, nie wahała się ani przez chwilę. Nie
patrząc na koszty, szybko przystosowała klinikę do funkcjonowania w
nowej rzeczywistości i otworzyła jej drzwi, by leczyć tych, którzy potrzebują
pomocy stomatologicznej. Jak mówi, nie uległa pandemii strachu, nie
potrafiłaby zostawić pacjentów bez opieki. Rozmawiamy z dr. n. med. lek.
stom. Anetą Grochowiną, właścicielką Aneta Clinic Dental Art w Łodzi.
LIFE IN. Łódzkie: Gdzie szukać pomocy stomatologicznej
w czasie pandemii koronawirusa? Wiele gabinetów
zaprzestało przyjęć.
Aneta Grochowina: Rzeczywiście wiele gabinetów zaprzestało przyjęć, a z zębami bywa tak, że zwykle zaczynają się z nimi problemy w najmniej odpowiednim momencie, czy to w trakcie świąt, czy przed różnymi ważnymi
uroczystościami rodzinnymi, czy w takich sytuacjach,
jak ta związana z pandemią. Gabinety zostały zamknięte, ponieważ uznano, że lekarze stomatolodzy są grupą
zawodową najbardziej narażoną na ryzyko zakażenia
COVID-19, w związku z czym, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i ministra zdrowia, trzeba było je odpowiednio przygotować, wyposażyć
w środki ochrony osobistej i odpowiednią ilość środków
do dezynfekcji. Żaden gabinet nie robi takich zakupów
na zapas, a na początku pandemii były bardzo duże kłopoty z ich nabyciem. Dodatkowo bardzo podrożały. Kliniki

i gabinety, którym udało się zaopatrzyć w te środki, a dodatkowo wyposażyły się w odpowiednie urządzenia typu
oczyszczacze powietrza i lampy przepływowe, mogły się
otworzyć. Nam udało się bardzo szybko. I jak obserwuję
coraz więcej gabinetów się otwiera, ale oferowana przez
nie opieka nadal jest niewystarczająca. O wiele więcej pacjentów potrzebuje pomocy.
No właśnie, jaki jest teraz zakres świadczonych usług?
Możemy już wykonywać coraz więcej świadczeń, oczywiście pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.
Choć nadal koncentrujemy się przede wszystkim na reagowaniu na nagłe przypadki. Proszę jednak pamiętać,
że tak naprawdę gabinety zamknęły się z dnia na dzień,
a wielu pacjentów było w trakcie leczenia czy to ortodontycznego, kanałowego, czy też protetycznego. Takiej
sytuacji, gdy ci pacjenci nie mają dostępu do lekarza,
nie można przeciągać w nieskończoność. Przykładowo
pacjent w trakcie leczenie protetycznego, często ma zakładane tymczasowe wypełnienia, które nie wytrzymają
kilku miesięcy, z reguły są zakładane na kilka tygodni, do
momentu, kiedy w pracowni protetycznej nie powstanie
właściwe uzupełnienie. I jeśli taka tymczasowa ochrona
ulega uszkodzeniu, ząb zostaje odsłonięty i może dojść
do dalszych komplikacji, jak chociażby zapalenie miazgi, co będzie się kończyło leczeniem kanałowym. Cały
proces leczenia się wydłuży, skomplikuje i oczywiście
podniesie koszty.
O stomatologii estetycznej możemy na razie zapomnieć?
Nie do końca, stomatologia estetyczna to nie tylko wybielanie zębów i estetyczne ich poprawianie dla lepszego uśmiechu, to chociażby uzupełnienia protetyczne. Ja
na stomatologię estetyczną patrzę z szerszej perspektywy,
bo do mnie nie trafiają w ogóle pacjenci, którzy chcą sobie
zafundować licówki dla poprawy uśmiechu. Leczę wiele
złożonych przypadków, w których licówki wykorzystuję
do odbudowy zniszczonych zębów, chociażby wskutek
choroby okluzyjnej, w której dochodzi do ścierania zębów.
To jest leczenie rehabilitacyjne, odtwórcze. W naszej klinice leczymy pacjentów kompleksowo.
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„Nie panikuję. Leczę odpowiedzialnie” – co to
znaczy leczyć odpowiedzialnie w kontekście opieki
stomatologicznej i koronawirusa?
Nie uległam panice i pandemii strachu, ponieważ uznałam, że wybrałam sobie taki zawód, jaki wybrałam i z pełną odpowiedzialnością stanę na tej pierwszej linii frontu.
Nie potrafiłabym zostawić moich pacjentów bez opieki.
Doskonale wiem, jak się czuje człowiek, gdy boli go ząb,
sama też przez to przechodziłam i wiem, jak szybka pomoc lekarza, do którego ma się zaufanie, jest niezwykle
ważna. Choć przyznam, że przez ostatnie dwa miesiące,
czyli czas, w którym trwa pandemia, trafiają do mnie
gównie pacjenci, którzy do tej pory leczyli się w innych gabinetach. Znajdują informacje na mój temat w Internecie
i przychodzą. Naszych stałych pacjentów przyjmuję teraz
niewielu, z prostego powodu – im awarie się nie zdarzają.
Tak, jak wspomniałam leczymy kompleksowo w oparciu
o bardzo dokładną kompleksową diagnostykę, dzięki czemu jesteśmy w stanie wychwycić nawet najdrobniejszy
problem i dlatego nasi pacjenci są dobrze zaopatrzeni.
Pacjenci przestali się bać wizyt w gabinetach
stomatologicznych?
Myślę, że ten lęk jest już coraz mniejszy, pomału wszyscy
oswajamy się z tym wirusem.
Jak teraz wyglądają przyjęcia w gabinecie?
Każdy lekarz i pracownik zaopatrzony jest oczywiście
w odpowiednie środki ochrony osobistej. Pracujemy naprzemiennie w dwóch gabinetach. Po każdej wizycie
gabinet jest dokładnie dezynfekowany, czyszczone są
wszystkie powierzchnie, łącznie z podłogą. Potem należy
odczekać 30 minut i dopiero wówczas można przyjąć kolejnego pacjenta.
Każdy pacjent jest jakoś weryfikowany?
Wszystkich pacjentów umawiamy telefonicznie na konkretne godziny. Nikt tak bezpośrednio z ulicy nie wejdzie, bo klinika jest zamknięta. Już podczas kontaktu telefonicznego
przeprowadzany jest pierwszy wywiad epidemiologiczny,
który potem powtarzamy już w klinice. Tym razem w formie
pisemnej, a pacjent swoim podpisem oświadcza, że zawarte w nim informacje są prawdziwe. Przy wejściu do kliniki
mierzymy też pacjentom temperaturę.
Dużo pacjentów zgłasza się z prośbą o pomoc?
Bardzo dużo, nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć
w dniu, w którym dzwonią. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, robimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc
tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Te wszystkie zabezpieczenia nie utrudniają pracy?
Do maseczki jestem przyzwyczajona, ponieważ zawsze
w niej pracowałam, tak jak w lupach, które stanowią dobrą ochronę dla oczu. Teraz muszę pracować w specjalistycznych maseczkach, tych najbardziej bezpiecznych,
a w nich naprawdę trudno się oddycha. Do tego trzeba zabezpieczyć się specjalnym fartuchem lub kombinezonem,
to naprawdę bardzo trudne warunki pracy. Szczególnie,
gdy spędza się w niej po dwanaście godzin dziennie.

Nie lęka się Pani, że się zarazi wirusem?
Wspomniałam już wcześniej, że nie ulegam pandemii strachu. Jestem dobrze zabezpieczona w pracy, a poza tym mam
doskonałą odporność. Na początku mojej pracy zawodowej,
co kilka miesięcy łapałam różne infekcje, z biegiem czasu
mój układ odpornościowy przyzwyczaił się do bakterii
i wirusów, z którymi stykam się w pracy. Od lat już nie choruję, mam dobrą odporność, którą cały czas wzmacniam.
Zdrowo się odżywiam, dbam o wysiłek fizyczny i zażywam
probiotyki. Jeśli ktoś o to nie dba, to najbardziej powszechny wirus może mu zaszkodzić. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
recepcja@anetaclinic.pl
anetaclinic.pl
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Jak to z chorowaniem w czasach pandemii bywa?
O chorowaniu, lęku i strachu, dbaniu o zdrowie i funkcjonowaniu ośrodków
zdrowia w okresie pandemii, rozmawiamy z Piotrem Szadkowskim,
lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych, współwłaścicielem
Centrum Medycznego Vitamed w Aleksandrowie Łódzkim.
LIFE IN. Łódzkie: Mam takie wrażenie, że teraz
w ogóle nie mamy żadnych problemów zdrowotnych,
za wyjątkiem jednego – COVID-19. I nie chcę lekceważyć
tego wirusa w żaden sposób, ale przecież nagle nie
przestaliśmy chorować na inne choroby. Tymczasem od
dłuższego czasu pacjenci mają utrudniony dostęp do
placówek służby zdrowia. Jak to wygląda w Vitamedzie,
jak kontaktujecie się ze swoimi pacjentami?
Piotr Szadkowski: Cała ta sytuacja spowodowała dość duże
zawirowania w działalności placówek medycznych i faktycznie dostęp do wielu z nich jest teraz utrudniony. W Vitamedzie pracujemy przez cały czas, a możliwe jest to dzięki
wprowadzonym rygorom sanitarnym. Przeorganizowaliśmy
całą naszą dotychczasową pracę, zarówno w przestrzeni jak
i w czasie. Przed południem w wydzielonej części budynku
przyjmujemy tylko pacjentów z dolegliwościami infekcyjnymi, przecież nie wszyscy chorują teraz tylko na COVID-19,
inne infekcje nie zniknęły – nadal się przeziębiamy, chorujemy na grypę, anginę, zapalenie zatok, czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP), którym też towarzyszy gorączka,
kaszel i różne dolegliwości bólowe. W drugiej części budynku
także do południa wykonujemy badania ambulatoryjne, jako
jedno z nielicznych centrów medycznych. Następnie zamykamy cały obiekt, dezynfekujemy i od godziny 13 mogą już
przyjmować nasi lekarze specjaliści. Oczywiście zarówno lekarze jak i pacjenci są odpowiednio zabezpieczeni środkami
ochrony osobistej. Dodatkowo przy telefonicznym umawianiu każdej wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad,
który następnie weryfikowany jest ponownie w placówce.
Pacjentów umawiamy oczywiście na konkretne godziny, by
nikt nie musiał czekać w kolejce. Dodatkowo w całym budynku zamontowaliśmy specjalne urządzenia, które wymuszają
obieg powietrza, a także działają bakterio i wirusobójczo.
Czy do placówek medycznych zgłasza się zdecydowanie
mniej osób niż przed wybuchem epidemii?
Pacjentów jest zdecydowanie mniej, z jeden strony stosują
się do rządowych zaleceń, by ograniczyć do niezbędnego
minimum wyjścia z domu, z drugiej obawiają się wizyt u lekarza, by nie zarazić się koronawirusem. W związku z tym
do naszych usług wprowadziliśmy teleporady, ale to nie jest
do końca dobre rozwiązanie.
Dlaczego?
Po pierwsze nie wszyscy pacjenci potrafią dookreślić swoje dolegliwości, po drugie pacjent może pominąć objawy,
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które wydają mu się nieistotne, a które na przykład mogą
być objawem rozwijającej się poważnej choroby. Jak pacjenta, chociażby boli brzuch, to on o tym powie, wskaże
też na ewentualne przyczyny, ale nie zbada go dokładnie,
tego może dokonać tylko lekarz podczas bezpośredniej wizyty w poradni. Zgłosiła się do nas pacjentka po teleporadzie właśnie z bólami brzucha, które nie ustąpiły po otrzymanych zaleceniach. Po zebraniu wywiadu i zbadaniu
pacjentki okazało się, że ma zapalenie uchyłków jelita grubego, a to poważne schorzenie i grozi bardzo poważnymi
konsekwencjami bez odpowiedniego leczenia. Ostatnio
miałem również taki przypadek, że pacjentowi, u którego
występowały objawy zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca, odmówiono pomocy, mimo iż o objawach dwukrotnie informował telefonicznie. Skończyło się pobytem
na oddziale kardiologii interwencyjnej w jednym ze szpitali i na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale następnym razem może być za późno.

Wiele osób cierpi na różnego rodzaju choroby
przewlekłe, teraz z obawy przed wirusem często
rezygnują z wizyt u specjalistów, jak to w dłuższej
perspektywie może odbić się na ich zdrowiu? Czy
po opanowaniu epidemii nagle nie okaże się, że wielu
z nich problemy zdrowotne się zaostrzyły?
Na pewno tak będzie. Jestem przekonany, że będzie większa zachorowalność na różnego rodzaju choroby. Dlaczego?
Ponieważ w tej chwili w ogóle nie funkcjonuje diagnostyka
ambulatoryjna, poza szpitalami nie wykonuje się żadnych
badań – tomografii, gastroskopii, kolonoskopii, prześwietleń. W związku z tym nie ma szansy na wykrycie rozwijających się groźnych chorób, jak chociażby nowotworów,
gdzie sukcesem w leczeniu jest wczesne rozpoznanie. Tak
samo zresztą jest w przypadku chorób układu krążenia,
czy układu oddechowego. W zasadzie w każdej dziedzinie
medycyny mamy teraz zatrzymane działania, nie ma planowych zabiegów operacyjnych, realizowane są tylko te
bezpośrednio zagrażające życiu. Świat się zatrzymał i skupił na jednym problemie zdrowotnym, a tymczasem inne
wcale nie zniknęły, pozostawione same sobie, mogą poczynić wiele złego w naszych organizmach.
Do tego dochodzi życie w ciągłym strachu i lęku. Jak to
odbije się na naszym zdrowiu?
Moja koleżanka psychiatra ostatnio żartuje, że nie będzie
mogła przejść na emeryturę, bo pacjenci jej z gabinetu nie
wypuszczają, ma tyle próśb o pomoc. Izolacja, bark kontaktów międzyludzkich, negatywne informacje sprawiają,
że żyjemy w ciągłym napięciu i stresie, a to odbija się negatywnie nie tylko na naszej psychice, ale także na somatyce.
Wiele osób choruje teraz na zespół jelita drażliwego, to nie
jest choroba śmiertelna, ale jest bardzo dokuczliwa i bardzo
nie lubi stresu, podobnie jak choroby układu krążenia. Niektórzy lubią też, jak to się mówi, zajadać stres, a siedzenie
w domu tylko temu sprzyja. Spożywamy dużo kalorii, mało
się ruszamy, zaczyna nam przybywać na boczkach i stajemy
się otyli. A otyłość rodzi kolejne problemy zdrowotne.
Niech Pan doktor nam powie jak dbać o zdrowie?
Jeśli chodzi o sferę psychiczną, to radzę mniej zaglądać
do Internetu, tam naprawdę jest wiele niesprawdzonych
informacji, które zupełnie niepotrzebnie budzą w nas lęk.
I skoro teraz więcej czasu spędzamy w domach, możemy
trochę spędzić go w kuchni, przygotowując zdrowe potrawy. By zdrowo się odżywiać, wystarczy unikać przetworzonych produktów, jeść dużo warzyw i owoców, a jak
najmniej słodyczy, przekąsek i nie pić słodkich napojów,
które dostarczają jedynie psutych kalorii, które na dodatek nie są spalane. Ważna jest też regularność posiłków.
I nie możemy zapomnieć o ruchu, ćwiczyć w domu, a jak
tylko jest to możliwe chodzić na spacery, jeździć na rowerze. Moja 102-letnia pacjentka, która do tej pory cały czas
przychodzi sama na wizyty, zawsze dużo się ruszała, a jej

dieta jest prosta, nieskomplikowana – proste powszechnie
dostępne produkty z małą ilością mięsa.
Centrum Medyczne Vitamed stworzył Pan z żoną, która
też jest lekarzem, Pan specjalistą chorób wewnętrznych,
żona neurologiem, proszę powiedzieć z pomocy jakich
jeszcze specjalistów skorzystać można w centrum.
Obecnie przyjmuje trochę mniej kolegów niż zazwyczaj, ale
na pewno można skorzystać z porady neurologa, neurochirurga, ortopedy, chirurga, urologa, ginekologa, gastrologa,
endokrynologa, dermatologa, psychiatry, pediatry i psychologa, radiologa. Poza tym kardiolog, laryngolog, dietetyk
i kilku innych, których obecnie niestety nie ma i musimy radzić sobie do czasu ich powrotu – oby jak najszybciej!
Wiem, że w centrum przeprowadzacie także zabiegi.
Z jakich najczęściej korzystają pacjenci?
Wykonujemy biopsje narządów, usuwamy zmiany chirurgicznie jak również przy pomocy ciekłego azotu, przeprowadzamy operacje cieśni nadgarstka, wykonujemy diagnostykę neurologiczną, utrasonograficzną, dopplerowską,
holterowską, iniekcje domięśniowe i dożylne, cewnikowanie pęcherza. Jednym słowem wszystko to, co można zrobić
w zakresie ambulatoryjnym medycyny jednego dnia. Pełen
zakres usług możecie państwo zobaczyć na naszej stronie
www.vitamed.info.pl. Mamy też rehabilitację, ale ze względu na koronawirusa zabiegi chwilowo są wstrzymane.
Można także skorzystać z bezpiecznych i bardzo skutecznych zabiegów z użyciem urządzenia Cell Sonic VIPP. Jest to
brytyjska technologia wykorzystująca ukierunkowaną falę
elektrohydrauliczną – impulsu ciśnienia. Stosowanie tej metody jest niezwykle pomocne w leczeniu wielu rodzaju kontuzji, ran oraz uśmierzaniu dolegliwości bólowych. Metoda
Cell Sonic VIPP jest w 100 procentach bezinwazyjna i bezbolesna, a jej stosowanie nie niesie za sobą żadnych skutków
ubocznych. Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków medycznych w Polsce, które dysponują takim urządzeniem.
Wrócę jeszcze do koronawirusa. Skąd się biorą wirusy
i czy musimy się przyzwyczaić, że będą coraz groźniejsze?
Wirusy istnieją od zarania dziejów i już wcześniej powodowały różnego rodzaju pandemie. Na pewno będą pojawiać się nowe i musimy się do tego przyzwyczaić, to efekt
globalizacji i ekspansji cywilizacji. Z czasem na te nowe
choroby wirusowe będziemy nabywali odporności. l
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Archiwum prywatne

Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 13/13a,
tel. 42 616 68 68, 604 141 671
e-mail: vitamed13a@vitamed.info.pl
Godziny przyjęć: pn.–pt 8-20, sb. 9-14
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AMD, czyli dlaczego
przestajemy widzieć?
O tym, czym jest zwyrodnienie
plamki żółtej (AMD), dlaczego
najczęściej chorują na nią osoby
starsze i dlaczego ważna jest
profilaktyka i regularne wizyty
u okulisty, rozmawiamy z profesorem
Jerzym Nawrockim, wybitnym
polskim okulistą i współwłaścicielem
Gabinetu Okulistycznego N&M w Łodzi.

LIFE IN. Łódzkie: Wzrok nazywany jest królem wszystkich
zmysłów. Przez oczy dociera do nas 80 procent informacji
o otaczającym nas świecie. Co powinniśmy robić, żeby
zdrowe oczy służyły nam do później starości?
Prof. Jerzy Nawrocki: Pielęgnacja oczu i dbałość o wzrok
są podstawą prawidłowego widzenia. I to bez względu
na wiek. U osób starszych oczy należy badać co najmniej
raz w roku. U dzieci, dzięki regularnemu kontrolowaniu wzroku można wykryć i skorygować takie wady, jak
krótkowzroczność, astygmatyzm czy różnowzroczność.
Z kolei u osób dorosłych systematyczne badania pozwalają wykryć poważne choroby oczu, jak jaskra czy zwyrodnienie plamki. To daje szansę na uchronienie się przed
znaczącą lub nawet całkowitą utratą wzroku.
Zatrzymajmy się na chwilę przy AMD, czyli zwyrodnieniu
plamki żółtej, choroba chyba najmniej poznana
ze wszystkich chorób oczu. Proszę wyjaśnić, czym
charakteryzuje się AMD, jak i czy można ją leczyć?
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (starcze zwyrodnienie plamki, AMD) jest schorzeniem, które może mieć
dwie postacie – wilgotne AMD lub suche AMD. Suche AMD
polega na zaniku struktury siatkówki w jej najważniejszej
dla widzenia części. Okuliści nazywają tą okolicę plamką,
natomiast w potocznym języku dość popularny jest termin
plamka żółta. W tym przypadku stopniowy zanik fotoreceptorów i innych struktur siatkówki prowadzi do stopniowego pogarszania się widzenia centralnego. Jednak, mimo
istotnych dolegliwości, zakres i szybkość pogarszania się
widzenia są wolniejsze niż w przypadku wilgotnego AMD.
Niestety, mimo licznych badań naukowych i testowania wielu leków, obecnie nie posiadamy leku, który hamuje rozwój
lub leczy suche AMD. Z kolei wilgotne AMD jest schorzeniem
występującym zwykle u osób starszych, a jego istota polega
na tworzeniu nowych naczyń krwionośnych pod plamką.
Prawdopodobnie jest to odpowiedź na niedotlenienie tej okolicy, niemniej patogeneza tego schorzenia nie jest do końca
poznana. Jest to jednak schorzenie przewlekłe, podobnie jak
starzenie się organizmu. Skutkiem powstawania nowych
naczyń krwionośnych jest niszczenie struktury siatkówki
i powstanie blizny w plamce, co prowadzi do znacznego stopnia utratę widzenia centralnego. Jest to szczególnie przykre
dla osób starszych, które tracą możliwość czytania, rozpoznawania sąsiadów, oglądania telewizji itp.
Na suche AMD nauka nie znalazła jeszcze sposobu, a jak
jest z wilgotnym – można leczyć tę dolegliwość?
Powstawanie nowych naczyń krwionośnych w plamce oku
liści nazywają nowotworzeniem lub neowaskularyzacją.

Nazwa ta zbliżona w brzmieniu do nowotworu jest dla pacjenta niepokojąca, dlatego należy podkreślić, że AMD nie
jest schorzeniem nowotworowym. Leczenie wilgotnego
AMD ma jednak źródła w onkologii – w procesie tworzenia
nowych leków przeciwnowotworowych ważną rolę odgrywają leki hamujące rozwój nowych naczyń krwionośnych.
Leki te, określane jako leki hamujące naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu (anty-VEGF), zostały wykorzystane
przez okulistów. Różnica między onkologami a okulistami
polega jednak na zastosowanej dawce i sposobie podania.
Okuliści stosują mikroskopijną dawkę leku podanego bezpośrednio do oka. Wynika to z faktu, że gałka oczna stanowi
odrębną przestrzeń, która łączy się z organizmem człowieka
za pomocą nerwów i naczyń.
To skuteczna metoda?
Skuteczność takiego leczenia jest dość duża, jednak okres
półtrwania leków anty-VEGF w oku wynosi jedynie do
kilku dni, co powoduje konieczność powtarzania zastrzyków. Następuje to zwykle raz na miesiąc. Wielu lekarzy
uważa, że reżim comiesięcznych wstrzyknięć leku jest
najkorzystniejszy, jeśli chodzi o uzyskanie jak najlepszego widzenia. W niektórych przypadkach lekarz może
wydłużać okresy pomiędzy zastrzykami lub je skracać.
Leczenie jest wieloletnie, w praktyce — do końca życia
pacjenta lub do utraty widzenia. Ze względu na fakt częstych wizyt kontrolnych i częstych zastrzyków do oka jest
to leczenie bardzo trudne organizacyjnie zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta oraz często — również dla jego
rodziny. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że leczenie
dotyczy osób starszych, które mogą wymagać pomocy rodziny w dowiezieniu do lekarza na badanie lub zastrzyki.
Można w jakiś sposób zmniejszyć te obciążenia, które
– jak widać – stanowią duży problem dla pacjentów
i ich najbliższych?
To jest jedno z podstawowych pytań, przed którymi stoi
współczesna okulistyka. Przemysł farmaceutyczny cały
czas poszukuje nowych leków, które będą dłużej działać
i stara się stworzyć systemy powolnego uwalniania leku,
aby mimo rzadkich zastrzyków pacjent był długotrwale zaopatrzony. Kolejnym problemem jest fakt, że każdy pacjent
może mieć inną wrażliwość na leki oraz inną aktywność
choroby. Dopasowanie częstości wizyt indywidualnie dla
pacjenta jest problemem, który starają się rozwiązać lekarze. Niezależnie od postępów medycyny trzeba jeszcze raz
podkreślić, że jest to leczenie wieloletnie.
Co można uzyskać, poddając się takiemu reżimowi
leczenia?
Niewątpliwie wyniki zależą od sytuacji wyjściowej. Im
wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większa szansa
na uratowanie dobrej ostrości wzroku. Aby jednak móc
trafić do pacjenta z początkowymi objawami, należy rozpropagować zwyczaj samobadania – każdy starszy człowiek od czasu do czasu powinien zasłonić jedno oko, a potem drugie i sprawdzić, czy każde oko oddzielnie widzi
podobnie. Często bowiem się zdarza, że pacjent przestaje
widzieć na jedno oko i tego nie zauważa, jeśli drugie oko
widzi dobrze. Kolejnym wczesnym objawem może być

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
(starcze zwyrodnienie plamki, AMD) jest
schorzeniem, które może mieć dwie
postacie – wilgotne AMD lub suche AMD

„

wykrzywianie się linii prostych. Należy mieć na uwadze,
że badania te nie są w pełni specyficzne i zawsze ostateczne rozpoznanie musi zostać postawione przez lekarza okulistę. Jeżeli schorzenie nie zostanie wykryte we wczesnym
stadium, również warto jest rozpoczynać leczenie, nawet
przy gorszej początkowej ostrości wzroku, ponieważ czasem leczenie może przynieść zaskakującą poprawę.
Czy leczenie AMD jest finansowane ze środków
publicznych, czy też pacjenci z tą dolegliwością muszą
liczyć się z wydatkami?
Obecnie działa program lekowy, który pozwala na leczenie pacjentów w ramach NFZ. Kryteria programu pozwalają na zakwalifikowanie do leczenia większości pacjentów. Należy jednak powtórnie podkreślić, że leczenie jest
przewlekłe. Pacjent nie powinien dopuszczać do przerw
w leczeniu i zniechęcać się czasem niewystarczającą poprawą lub jego uciążliwością. Zaprzestanie leczenia prawie zawsze oznacza znaczną utratę widzenia, która może
być nieodwracalna w przyszłości.
W jaki sposób przebiega leczenie w sytuacji zagrożenia
zakażeniem koronawirusem?
Epidemia koronawirusa stwarza dodatkowe wymagania. Leczenie AMD dotyczy zwykle ludzi starszych, a ci
są szczególnie narażeni w przypadku infekcji Covid-19.
Ośrodek leczący powinien stosować wszelkie środki zalecane przez władze sanitarne i medyczne, aby ograniczyć
możliwość zakażenia zarówno pacjenta, jak i personelu
medycznego. Badania i wykonywanie zastrzyków należy
tak zaplanować, aby pacjenci nie grupowali się w jednym
czasie i w jednym miejscu. Jeżeli spełnione są wymagania sanitarne, należy leczenie kontynuować. Na całym
świecie wilgotne AMD jest wskazaniem do leczenia określanym jako pilne. Również polskie władze tak do tego
podchodzą, a jedynym ograniczeniem w takiej sytuacji
może być strach pacjenta. Warto jeszcze raz podkreślić,
że niezgłoszenie się do badania lub leczenia może oznaczać trwałą utratę widzenia. l
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler

Gabinet Okulistyczny N&M
Łódź, ul. Rojna 63/65
www.gabinetokulistyczny-lodz.pl
tel. 42 636 82 82
tel. 512 004 363
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#WspieramyLokalneBiznesy
Art_Inkubator, czyli początek
drogi na biznesowy szczyt!

Włosy

na kwarantannie
Pokaż mi swoje włosy, a powiem Ci, kim jesteś, a przynaj
mniej czego potrzebują Twoje włosy. Mija dzień za dniem…
Zwykle jesteś zabiegana, teraz masz więcej czasu dla sie
bie i przyglądasz się swoim włosom. Co możesz o nich po
wiedzieć? Jak dobrze je znasz? Czy wiesz, że one mogą
dużo o Tobie powiedzieć …
Twoje włosy to lustro tego, co jesz, Twojego samopoczucia, dobrostanu psychicznego lub stresu. Wiedzą,
jaki styl życia prowadzisz i jakie leki przyjmujesz, nie
wspominając o braku witamin czy minerałów. I tak
Twoje włosy z pewnością już „czują wiosnę”.
A ona jest w pełni i czas rozkwitnąć. To okres, w którym pojawia się nieodparta chęć zmian. I skoro mamy
teraz trochę więcej czasu, to korzystajmy z tego, dbając o siebie bardziej. Co powiesz na częstsze domowe
SPA? Ta kojąca muzyka, świeczki zapachowe i czas,
który możesz poświęcić tylko sobie…i swoim włosom.
Kiedy rozmawiam z klientką, często pojawia się seria
pytań o prawidłową pielęgnację, a wśród nich najważniejsze: od czego zacząć? Jak zawsze najlepiej od początku! Piękno włosów zaczyna się od skóry, tam właśnie
znajdują się mieszki włosowe. Należy zadbać o to, by
skóra była dobrze oczyszczona, ukrwiona i dotleniona.

Oczyszczanie skóry głowy

Właściwy program pielęgnacyjny rozpocznij od
oczyszczania skóry. Szampon powinien być dobrany
właśnie do niej, a nie do włosów. Czy wiesz, jaka ona
jest? Czy się często przetłuszcza, czy jest wrażliwa?
Natomiast maska i odżywka muszą być dopasowane
do charakteru lub potrzeb włosów – to ona nada im
miękkość i blask. Oczyszczanie skóry głowy to nie tylko mycie włosów, ale również robienie peelingu. Szukaj specjalnych produktów trychologicznych, przeznaczonych do skóry głowy. Regularne wykonywanie
peelingu ma ogromne znaczenie dla jej zdrowia: usuwa zalegający martwy naskórek, pozostałości kosmetyków, pobudza również mikrokrążenie. Dzięki niemu ujścia mieszków włosowych są czyste i dotlenione.
W ofercie kosmetyków jest wiele produktów, które
można wypróbować: enzymatyczne, ale i drobnoziarniste lub zupełnie naturalne. Jestem zwolenniczką
peelingów enzymatycznych, ponieważ są delikatne,
ale i niezwykle proste w użyciu. Stosujemy je przed
umyciem włosów minimum 1-2 razy w miesiącu. Jeśli
stosujesz produkty do stylizacji typu pianka, lakier, to
pamiętaj o oczyszczaniu peelingiem. Jest on jest niezbędny dla zdrowej skóry, ale i zdrowych włosów.
A teraz podejdź do lustra i przyjrzyj się swoim włosom... Co widzisz? Jak wyglądają?
Czy są suche? Być może to nadmiar zakwaszania
lub brak pielęgnacji albo jej przedawkowanie.
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Jest takie miejsce w Łodzi, gdzie biznes łączy się ze sztuką,
a osoby kreatywne, zdolne i przedsiębiorcze próbują osiągnąć
sukces. Miejsce unikatowe i nowoczesne, które sprawia,
że każdy start-up branży kreatywnej chciałby właśnie tutaj
zacząć swój marsz na biznesowy szczyt!

Czy tworzą zlepione pasma? Możliwe, że używasz
zbyt mocnych olejowych masek. Brakuje im blasku?
Tu przyczyną może być niewłaściwa dieta lub nadmiar protein. Włosy się elektryzują? To częste po wiośnie. Pomoże Ci maska z kreatyną. Są matowe? Lubisz
płukanki i owocowe kosmetyki? Uważaj na nadmierne
nawilżenie i zakwaszanie. Może się tak zdarzyć, jeśli
stosujesz nadmiar produktów o niskim PH, czyli szampon, płukanki octowe i maski z ekstraktami owoców.

Prawidłowe rozpoznanie potrzeb włosów

Jesteś zniechęcona i myślisz, że tak naprawdę i tak nic nie
zadziała, a stosowałaś już tyle produktów i nic? Bardzo
często słyszę takie właśnie uwagi. Ważne jest, aby prawidłowo rozpoznać potrzeby włosów i dobrać odpowiednią
pielęgnację i produkty. Emolienty, proteiny i humektanty w pielęgnacji – tego należy poszukać w kosmetykach.
Włosy potrzebują także zróżnicowanej diety, bogatej
w różne składniki, jest to uzależnione od ich porowatości, rodzaju procesów fryzjerskich, jakim były poddane,
pory roku. Próbuję Ci powiedzieć, że stosowanie ciągle
jednego szamponu i jednej maski nie wystarczą.
Być może nie chcesz sama poruszać się w gąszczu
składników i masz już dość poszukiwań idealnego
produktu? Chętnie pomogę Ci w doborze pielęgnacji
– prowadzę indywidualne konsultacje online, podczas
których dowiesz się więcej na temat swoich włosów.
Pomogę dobrać Ci właściwą pielęgnację oraz opowiem
o nowych, skutecznych nawykach, które warto wprowadzić. Często małe zmiany stają się bardzo ważne,
a włosy przyjmują je z wdzięcznością, zaczynają się
układać, lśnią blaskiem i budzą podziw. l

Izabella Pietruszka-Kluska
Właściciel salonu Curyło Academy
Łódź, ul. Franciszkańska 99, lok. D2
Facebook.com/curylolodz/

Art_Inkubator przy Tymienieckiego 3 jako instytucja
otoczenia biznesu już od sześciu lat przyciąga osoby
prowadzące działalność gospodarczą związaną z kulturą i twórczością, łączące działalność artystyczną
z przedsiębiorczością. Mogą tu znaleźć miejsce w pracowni, biurze albo galerii, ale mogą też zostać rezydentami bez stałego miejsca i korzystać ze strefy coworkingowej. Przez sześć lat przez Art_Inkubator przewinęło
się ponad 70 przedsiębiorców z branży kreatywnej.
Wielu z nich cały czas aktywnie działa na rynku.
Każdy kryzys gospodarczy zawsze najboleśniej
uderza w tych, którzy są na początku swojej drogi
biznesowej. Ale każdy kryzys może być też okazją,
którą warto dostrzec i wykorzystać. W ciężkich czasach warto też pomagać i dzielić się z tymi, którzy
tego potrzebują i oczekują. A zatem dzielimy się –
zaprosiliśmy na łamy LIFE IN. Łódzkie obecnych rezydentów Art_Inkubatora, by mogli zaprezentować
swoją działalność. Na ich potrzeby oddaliśmy kilka
stron i trochę miejsca na naszej stronie internetowej. W ten sposób chcemy pomóc w rozpropagowaniu ich działalności.

Maciej Trzebeński,
Dyrektor Fabryki Sztuki
(jej częścią jest Art_Inkubator):
z Kiedy mnie ktoś prosi, żebym krótko scharakteryzował, czym jest
Art_Inkubator, to mówię, że to specyficzne laboratorium. Rezydenci się
nie powtarzają, każdy jest inny, ma
inne pomysły, potrzeby, kompetencje
i oczekiwania. Mamy też świadomość,
że wszyscy są na początku swojej drogi biznesowej i czasami
trudno im na stałe zdefiniować swoją przyszłość. Dlatego od
czasu do czasu, mniej lub bardziej delikatnie, przypominamy im,
że są tutaj po to, żeby tworzyć nową wartość i zarabiać na tym.
Formuła Art_Inkubatora wciąż ewoluuje. Zależy nam na tym,
aby to miejsce było cały czas otwarte dla wszystkich tych, którzy mają pomysł na biznes. Chcemy dać im szansę w każdym
momencie ich działalności, a nie raz na dwa lata, czy raz na rok.
Tym bardziej że – jak mówią sami rezydenci – jest to prestiżowe
miejsce, dlatego chcemy, żeby było dostępne dla większej liczby przedsiębiorców.

Fabryka Sztuki w Łodzi
90-365 Łódź , Tymienieckiego 3
tel 42 207 35 70, fax 42 207 35 70
e-mail: art_in@fabrykasztuki.org, www.artinkubator.com

Yatta Architekci
Projektowanie architektoniczne wymaga specjalistycznej wiedzy oraz pasji. Właśnie tym charakteryzuję się nasz zespół. Jesteśmy
pracownią architektoniczną z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń. Dla naszych klientów przygotowujemy projekty budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Zawsze ściśle współpracujemy z inwestorem, aby na końcu powstał budynek,
który w pełni spełnia jego oczekiwania. Nasza młoda pracownia zdobyła już kilka nagród w międzynarodowych konkursach. Ważne
jest dla nas również dokształcanie się w zakresie ochrony środowiska. W składzie projektowym posiadamy architekta z europejskim
certyfikatem projektanta domów pasywnych i energooszczędnych. Mamy nadzieję na dalszy rozwój oraz pomoc w tworzeniu wartościowych przestrzeni, które podnoszą poziom życia ich użytkowników i otoczenia.

YATTA ARCHITEKCI
90-312 Łódź, ul. Zwycięstwa 2
tel. 513 094 481
e-mail: biuro@yatta-architekci.pl
www.yatta-architekci.com/
facebook.com/yattaarchitekci/
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Ada Skotnicka

Agnieszka Cytacka Fotografia

Zajmuję się grafiką i ilustracją. Specjalizuję się w projektowaniu
wzorów na wyroby tekstylne. Pomagam markom modowym
tworzyć unikatowe nadruki do kolekcji. Firmom wnętrzarskim
proponuję współpracę w zakresie projektowania tapet, tkanin obiciowych, wszelkiego rodzaju tekstyliów domowych, firmom papierniczym oferuję projekty papeterii, papierów pakowych, kartek okolicznościowych. Każdy mój projekt tworzony
jest z pasją – elementy, których używam do zbudowania
kompozycji są ręcznie malowanie lub rysowane. Oprócz
nadruków tworzę także ilustracje na zamówienie. Niebawem oferta zostanie poszerzona o gotowe plakaty
i kartki, które będą mogły ozdobić wnętrza Państwa
domów. Masz pomysł na wzór ale nie wiesz jak go zrealizować? Pomogę!

ADA SKOTNICKA
90-365 Łódź, Tymienieckiego 3
tel. 514 386 898
adriannaskotnicka@gmail.com
www.adaskotnicka.com
instagram.com/adaskotnicka

Animusz Studio
Studio animacji, założone przez Magdalenę Parszewską.
Z pasją i profesjonalizmem realizujemy
krótkie formy filmowe w szerokim wachlarzu technik – to zarówno cyfrowe
2D, jak i tradycyjna animacja lalkowa,
wycinankowa, plastelinowa i mieszana.
Tutaj – jak to w animacji – wszystko
może się zdarzyć! Ogranicza nas tylko
wyobraźnia, a tej mamy nieskończone
pokłady. Przyjdź do nas ze swoim projektem, a my tchniemy w niego życie,
uczynimy wyjątkowym i wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązania dostosowując realizację do Twoich potrzeb.
W Animusz Studio podejmujemy się zadań specjalnych, żaden projekt nie jest zbyt mały lub zbyt wielki. Wykonujemy animowane krótkie metraże, teledyski, spoty, wizualizacje,
elementy na strony www, a także filmy edukacyjne i instruktażowe.
Prowadzimy również warsztaty filmowe w Fabryce Sztuki w Łodzi,
gdzie znajduje się nasza siedziba.
ANIMUSZ STUDIO
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3, lok. 129A
tel. 796 633 631
magdallena.parszewska@gmail.com
www.animuszstudio.com
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Bechann

Po roku intensywnej
pracy nad projektem
Łodzianki. Atlas Piękna z sesjami 101 kobiet
na tle łódzkich plenerów, zostałam rezydentką Art_Inkubatora. To tutaj zapraszam
na
indywidualne
sesje. Przez lata zajmowałam się słowami, bo w nich upatrywałam mądrości i możliwości życia wieloma życiami. Potem
pochłonął mnie teatr, gdzie latami oswajałam się z żywym obrazem. W międzyczasie coraz aktywniej zaczęłam poznawać
świat na własną rękę, dokumentując fotograficznie zastany krajobraz i pisząc o tym na stronie takenfromtravel.com. Świat okazał się absorbujący, wielki, smakowity i zachwycający w swej
różnorodności. W krajobrazie coraz częściej dostrzegałam człowieka. Podchodziłam do niego coraz bliżej, by wreszcie spojrzeć
mu w samą źrenicę. Z tych materii zrodził się portret – tkanie
indywidualnej historii za pomocą światła i emocji.

Jesteśmy firmą doradczo-projektową. Naszym mottem jest creating shared value – czyli kreowanie wartości dodanej, nie tylko dla
klientów bezpośrednich, ale również dla odbiorcy końcowego. Wartość tę realizujemy poprzez rozwiązania, które wynikają z potrzeby
i wymagań miejsca, nie definiując z góry określonego schematu.
Pamiętamy, że przestrzeń i budynek tworzony jest przez ludzi i dla
ludzi, stąd wierzymy, że komunikacja i zaufanie jest podstawą dobrego zespołu. Posiadamy międzynarodowe doświadczenie zdobyte w krajach takich jak Polska, Niemcy czy Szwajcaria. Możemy
prowadzić projekty w języku polskim, niemieckim i angielskim. Posiadamy uprawnienia do projektowania w Polsce oraz na terenie
Niemiec. Współpracując z deweloperami, agencjami nieruchomości oraz biurami projektowymi, przygotowujemy projekty osiedli i budynków mieszkaniowych, biurowych, wielofunkcyjnych oraz
projekty typu repositioning projects.

AGNIESZKA CYTACKA FOTOGRAFIA
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3
e-mail: agnieszka.cytacka@gmail.com
facebook.com/agnieszkacytacka.photography
instagram.com/agnieszkacytacka.fotografia/

ARR ARCHITECTURE
90-365 Łódź, Tymienieckiego 3
tel. 692 594 120
info@arr-architecture.com
www.arr-architecture.com

Archizo
Design i edukacja? Estetyka i świetna zabawa? Mądry gadżet,
który zmienia oblicze marketingu? Architektoniczna układanka Archizo łączy wszystkie te elementy w spójną całość. To intrygujący
i mądry gadżet zaprojektowany w formie klocków do samodzielnego złożenia przedstawiający perły architektury. Klocki zostały
pocięte tak, aby odzwierciedlać elementy fasady takie, jakie rzeczywiście są, a każdy detal architektoniczny odwzorowywany jest
przy pomocy precyzyjnie grawerowanych linii. Dzięki temu układanka świetnie wygląda, angażuje i perfekcyjnie odzwierciedla
wygląd budynku. Archizo to świetna zabawa, edukacja, design
który robi dobrze w marketingu, nagradzany i doceniany przez
profesjonalistów. Układanka została wyróżniona w konkursie Must
Have 2020 organizowanym przez Lodz Design Festival oraz zdobyła brązowy medal w międzynarodowym konkursie Design That
Educates w kategorii product design.

ARCHIZO
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3
tel. 601 518 014, 794 052 612
archizoblocks@archizo.eu
www.archizo.pl
facebook.com/ArchizoBlocks
instagram.com/archizoblocks

Brave Boy Studio

Z pasji tworzenia, z tego co jest! – to krótkie zdanie określa to, co robię. Od zawsze tak było, lecz nie
zawsze zwracałam na to uwagę. Świadomość dotarła do mnie kilka lat temu. Odkrycie tego, było
przełomem – dostrzegłam moje „diamentowe
pole”. Z tego powodu znalezienie zużytego materiału do kreatywnego, ponownego przetworzenia było tak łatwe, że wręcz niezauważalne. W ten sposób powstały pierwsze
prace – obrazy, niewielkie multiplikacje. Stare kable doskonale sprawdziły się też jako
materiał do wytworzenia oryginalnej biżuterii,
abażurów czy pasków do toreb. W całości wykonywanych ręcznie, z największą starannością.
Ale to industrialne obrazy stanowią clou mojej działalności. „Nowe
Połączenia” to seria pierwszych z nich, które trwale zdefiniowały to,
co tworzę. Z jednej strony, pokazują możliwość kreowania nowych
kształtów, na bazie zużytych materiałów a z drugiej dały mi łączność z tym, co czuję, widzę i mogę stworzyć.

BECHANN
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3, budynek B, galeria 08
tel. 608 054 050
a.b@bechann.com
www.bechann.com
facebook.com/annabecherka/

Ciężko Zmazać

Niezależna wytwórnia filmowa, założona przez Jana Kazimierza
Barnasia i Wojciecha Kamerysa – dwóch dyplomantów Fotografii
i Multimediów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Na koncie mają współpracę z wieloma muzykami
z Polski, Czech, Chin itd. Współtworzą seriale realizowane w Polsce i Izraelu, współpracowali z Canal + Global, a obecnie pracują
nad pełnometrażowym dokumentem realizowanym w Estonii
i Rosji. Brave Boy Studio powstało z miłości do filmu. Wytwórnie tworzą: Wojciech Kamerys, uczestnik wielu wystaw w Łodzi,
Gdyni i Bydgoszczy, który w swojej twórczości porusza tematy
relacji człowieka i architektury, funkcji światła i cienia w klasycznej fotografii srebrowej oraz Jan Kazimierz Barnaś, który w swoich
pracach bardzo często podejmuje temat destrukcji obrazu fotograficznego, a poza fotografią pasjonuje się filmem i sztuką video.

BRAVE BOY STUDIO
90-365 Łódź,
ul. Tymienieckiego 3, lok. 129A
tel. 530 450 322
braveboystudio@gmail.com
www.braveboystudio.com
facebook.com/braveboystudio
www.instagram.com/braveboystudio

Przedstawiamy nasz siostrzany tandem: Karolina, tatuatorka, projektantka graficzna, za chwilę mama małej Kalinki, a przy okazji szczęśliwa żona niepoprawnego optymisty Arka oraz Michalina, mózg operacyjny, życiowa farciara, w naszej firmie zajmuje się dokumentacją,
social mediami, oraz jest mistrzynią makijażu permanentnego brwi,
prywatnie mama super Mikołaja i żona nieokiełznanego Mateusza.
Od dawna marzyło nam się prawdziwe studio tatuażu, nie chciałyśmy już pracować u kogoś, bo wiedziałyśmy, że zawsze będziemy
to robić pod czyimś szyldem, a przecież same miałyśmy dużo do
zaoferowania robiąc coś po swojemu. W swoich tatuażach Karolina
głównie inspiruje się motywami zwierzęcymi, roślinnymi. W naszej
pracy inspiracją może być wszystko, bo wszystko można ze sobą
łączyć. Karolina lubi też pracować na podstawie czyjegoś pomysłu,
ale stara się zaproponować swoją wizję danej koncepcji. Stawiamy
na naturalność, bezpieczeństwo i komfort naszych klientów i staramy
się każdego traktować po przyjacielsku.
CIĘŻKO ZMAZAĆ - STUDIO TATUAŻU
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3
tel. 579 633 454
ciezkozmazac@gmail.com
facebook.com/studiotattoostudioprojektowemakijazpermanentny
instagram.com/ciezko_zmazac_permanent_makeup/

rezydenci
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Endless Tree Production

To mobilne studio nagrań dźwiękowych – w lesie, sali koncertowej, przy kominku... Nagrania z partyturą, udźwiękowienie filmów,
montaż audio, miks, mastering – usługa kompleksowa, okraszona
zaraźliwie doskonałym samopoczuciem realizatora. To również
kompozycja muzyki i oddanie jej w postaci pliku dźwiękowego lub
nut. To także warsztaty muzyczne i okołomuzyczne dla wszystkich, bez granic wiekowych, bez edukacji muzycznej i na każdym
stopniu „wtajemniczenia”, zajęcia indywidualne i grupowe. Bo nieprawdą jest, że muzyka jest tylko dla wybranych. Muzyka to życie, a życie – to my. To również management, czyli organizowanie
życia artystycznego od pierwszej do ostatniej sekundy. Wnioski
o dofinansowanie – to chleb powszedni! ETP to Paweł Odorowicz
– muzyk, kompozytor, producent, zdystansowany do siebie, uzależniony od uśmiechu życiolub. Ma na koncie ponad 40 produkcji
audio i wideo. I dalej mu się chce.
ENDLES TREE PRODUCTION
Paweł Odorowicz
90-365 Łódź, Tymienieckiego 3
tel. 501 765 699
p.odorowicz@gmail.com
www.endlesstree.eu

JO

Jest projektantką wzornictwa przemysłowego oraz przestrzeni.
Tworzy pracownię projektowania produktu i architektury wnętrz.
Pomaga firmom wdrażać nowe produkty na rynek, tak by zwiększyć ich konkurencyjność. Ma doświadczenie w zarządzaniu procesem na wszystkich etapach: od koncepcji, przez prototypowanie
aż do wdrożenia. Specjalizuje się w projektowaniu form wyposażenia wnętrz, mebli, oświetlenia, zabawek, opakowań. We wzornictwie nie unika nowych wyzwań. Swobodnie porusza się w obszarze łączenia produktu z przestrzenią. W swojej pracowni projektuje
również wnętrza i przestrzenie
wystawiennicze, handlowe oraz
ekspozycyjne. W projektowaniu
stara się szukać balansu pomiędzy potrzebami przemysłu i środowiska naturalnego. Chętnie
łączy się w zespoły składające
się ze specjalistów różnych branż,
współpracując z technologiami,
architektami czy strategiami.

JACEK OLSZEWSKI
90-365 Łódź,
ul. Tymienieckiego 3, lok. 129A
tel. 668 361 274
poczta@jacekolszewski.com
www.jacekolszewski.com
facebook.com/jacekolszewskicom/

Mioou

Mito Sito

Tworzymy meble dla kotów służące do drapania, które powstały
z potrzeby chwili, miłości do kotów, pięknych przedmiotów i troski o meble w domu. Powszechnie wiadomo, że koty uwielbiają
tekturę, a szczególnie puste pudła i pudełka, w których z wielką
przyjemnością się układają. Kochają też filc, bo jest podobny do
materiałów obiciowych naszych kanap i foteli. Z połączenia, tych
lubianych przez koty materiałów, powstały meble do drapania,
po to, by koty mogły się swobodnie bawić, spać lub wypoczywać. One doskonale wiedzą, że meble Mioou są dla nich i nikt
nie będzie ich przeganiał, gdy będą z nich korzystały. Projektując
zadbaliśmy o to, by kocie meble mogły służyć także ludziom jako
poręczny, przenośny stolik, podnóżek czy schowek na drobiazgi.
Sprawiamy, by wasze koty były szczęśliwe po sam ogon.

MIOOU – MEBLE DLA KOTÓW
90-365 Łódź, Tymienieckiego 3
tel. 666 314 181
hello@miooudesign.com
www.miooudesign.com
facebook.com/miooudesign/
instagram.com/miooudesign/

EWA MADALIŃSKA
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3
tel. 607 334 989
ewmadalinska@gmail.com
www.ewelinamadalinska.pl/
facebook.com/product.interior.visual

Ju/Like/Design

Nazywam się Jacek Olszewski i jestem profesjonalnym fotografem.
Fotografia towarzyszy mi od kilkunastu lat, jest moim wykształceniem, zawodem i pasją. Fotografia wnętrz, architektury i mebli, to
dziedziny wymagające nie tylko doświadczenia i technicznej biegłości. To dyscypliny, do których potrzebny jest wewnętrzny spokój, cierpliwość i wyczucie kompozycji, ale też zrozumienie rynku, a przede
wszystkim potrzeb poszczególnych grup klientów. Moimi klientami są
przede wszystkim biura architektoniczne i projektanci wnętrz, którzy
właśnie za pomocą profesjonalnych sesji zdjęciowych mogą zaprezentować zrealizowane projekty. Pracuję także z deweloperami,
właścicielami hoteli, producentami mebli oraz bezpośrednio z wykonawcami. W skład zespołu, z którym pracuję wchodzą, stylista,
mający wieloletnie doświadczenie
w projektowaniu wnętrz oraz retuszer na co dzień zajmujący się
postprodukcją zdjęć produktowych.
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Ewelina Madalińska

Autorska pracownia zajmująca się projektowaniem wnętrz oraz
tworzeniem fotorealistycznych wizualizacji. Pracownia specjalizuje się w projektowaniu wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, wykonuje projekty i aranżacje pojedynczych pomieszczeń oraz całych mieszkań, domów lub przestrzeni publicznych.
Z oferty mogą Państwo wybrać projekt wykonawczy lub koncepcyjny wnętrza, a także fotorealistyczne wizualizacje wnętrz,
produktów, mebli oraz architektury. Julia Dydel to założycielka Ju/
Like/Design. Jest absolwentką Architektury Wnętrz na Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Swoje doświadczenie zdobyła w Polsce i za granicą, w pracowniach projektowych, przy współpracy
z projektantami, architektami oraz deweloperami.

JU/LIKE/DESIGN
Pracownia Projektowa Julia Dydel
90-635 Łódź , ul. Tymienieckiego 3
tel. 579 651 239
pracownia@julikedesign.pl
www.julikedesign.pl
facebook.com/pracowniajulikedesign
instagram.com/julikedesign

Onion Milk
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaką strukturę ma twoja dusza? Jest ona bytem, w którym można wyodrębnić trzy części.
Odpowiadają one odpowiednio za: fizyczność, emocje oraz talenty. Każda z nich może być rozwinięta w różnym stopniu. Nad
każdą z nich – pojedynczo – można przejąć kontrolę. Wyobraź
sobie, że przejęcie tylko jednego z tych aspektów mogłoby mieć
fatalne skutki. Tymczasem… tylko ty wiesz, że można przejąć je
wszystkie. Tylko ty wiesz, kto chce posiąść tą moc. Tylko ty masz
możliwość go powstrzymać. Podążaj za żądnym władzy magiem przez portale. Zbieraj przydatne ci przedmioty. Rośnij w siłę!
OnionMilk pracuje obecnie nad grą Dunrog i w związku z tym
pragniemy ogłosić, że w połowie maja startujemy ze zbiórką
Kickstarterową na rzecz gry. Zapraszamy do zapoznania się
z naszą produkcją i wsparcia nas w realizacji naszych celów!

Jesteśmy pracownią sitodruku jak i marką autorskich nadruków na
koszulki, bluzy i inne przedmioty użytkowe. Celem naszego przedsięwzięcia jest wyjście ze sztuką w przestrzeń publiczną. Uważam,
że nasza garderoba jest do tego najlepszym sposobem. Każdy, kto
wyjdzie na ulicę w ubraniu z naszym printem, chcąc nie chcąc, stanie się częścią ruchu promocji sztuki. Sztuki, która według nas ma
szanse wzbogacić wrażliwość odbiorcy Dodatkowo prowadzimy
warsztaty z sitodruku, organizujemy konkursy oraz wykonujemy
zlecenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie colabo, w których potrzeba coś wydrukować. Częścią naszej działalności jest również sklep
internetowy, na którym sprzedajemy własne kolekcje, jak i owoce
współpracy z zewnętrznymi artystami - tatuażystami, ilustratorami.
Staramy się, by przynajmniej raz w miesiącu powstawał nowy wzór
Mito Sito. Dodatkowo w kwietniu 2020 zaczęliśmy drukować również na maseczkach, które od niedawna stały się nowym elementem garderoby każdego z nas.

MITO SITO
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3
tel. 535 992 908
mitosito.lipman@gmail.com
mitosito.shoplo.com
facebook.com/mitosito.brand/
instagram.com/mito.sito/

Shop Lifting
Tworzymy studio stylizacji i fotografii wnętrz. Wykonujemy sesje zdjęciowe wnętrz prywatnych oraz komercyjnych dla architektów, salonów meblowych i producentów mebli, którzy chcą
udokumentować swoją realizację. Każdy kadr jest przez nas
wystylizowany zgodnie z aktualnymi trendami, tak, aby bez dodatkowej obróbki mógł trafić na stronę www, Facebook czy
Instagram. W ofercie mamy również sesje zdjęciowe dla house
flipperów, pośredników nieruchomości oraz prywatnych inwestorów, którzy chcą sprzedać lub wynająć dom czy mieszkanie.
Współpracujemy ze sklepami meblowymi, a także posiadamy
własną bogatą bazę dodatków dekoracyjnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie wystylizować każdą przestrzeń, aby wyglądała
atrakcyjnie na zdjęciach. Jeżeli wnętrze wymaga metamorfozy
również w realu, to proponujemy usługę home stagingu, czyli
przygotowania nieruchomości na sprzedaż lub wynajem.

RAFAŁ ROMANOWICZ
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3,
tel. 607 452 267
onionmilkorg@gmail.com
www.onionmilk.org
store.steampowered.com/app/1047860/Dunrog
SHOP LIFTING
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 3
tel. 512 225 587, 793 331 070
e-mail: contact@shoplifting.pl
www.shoplifting.pl
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Ekonomiczne, ekologicznie,
elektrycznie z Jaszpolem
Renault to pionier w zakresie elektromobilności. Obecnie
niemal co czwarty elektryczny pojazd sprzedawany w Eu
ropie to samochód właśnie tej marki. W salonach firmy
Jaszpol znajdziemy najszerszy na rynku asortyment pojaz
dów elektrycznych: Renault ZOE, Kangoo Z.E. i Master Z.E.
Dlaczego warto skorzystać z tej oferty? Wystarczy tylko wskazać zalety takiego rozwiązania. Samochody
z napędem elektrycznym charakteryzują się: ekologicznością (nie emitują spalin), praktycznie bezgłośną pracą, znacznie niższym kosztem przejechania
jednego kilometra niż w przypadku aut z silnikiem
spalinowym, efektywną pracą już od zerowej prędkości obrotowej (to cecha, która w połączeniu z innymi
rozwiązaniami umożliwia całkowite wyeliminowanie sprzęgła i skrzyni biegów z konstrukcji samochodu), wysoką sprawnością (jeśli zestawimy ze sobą dwa
silniki: spalinowy i elektryczny, o podobnej charakterystyce, to ten drugi będzie miał nawet dwukrotnie
większą sprawność).

Niekwestionowany lider

Renault jest dziś niekwestionowanym liderem w zakresie elektromobilności w Europie. Grupa oferuje

najszerszy na rynku asortyment pojazdów elektrycznych: Renault ZOE, Kangoo Z.E. i Renault Master Z.E.
Do 2022 r., w ramach strategicznego planu grupy „Drive the Future”, producent planuje wypuścić na rynek
gamę ośmiu pojazdów elektrycznych i 12 zelektryfikowanych. W ramach programu „Renault Z.E. Pass”, w całej Europie dostępnych jest już ponad 20 tys. publicznych punktów ładowania. 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.

Konferencja o elektromobilności

O zaletach elekromobilności mogliśmy się także przekonać, podczas jedynej w Polsce konferencji poświęconej temu zagadnieniu zorganizowanej przez dealera samochodowego – firmę Jaszpol.
– 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 – mówił otwierając konferencję
Krzysztof Jaroszewicz, prezes firmy Jaszpol.
Wspieranie rozwoju elektromobilności to przejaw
troski o środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi. Pojazdy elektryczne mogą przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Doskonale zdają sobie
z tego sprawę sami mieszkańcy polskich miast. W badaniu przeprowadzonym dla Renault, aż 72 procent
z nich jako największą zaletę pojazdów elektrycznych
wskazało brak emisji spalin podczas jazdy. Z kolei badanie przeprowadzone w Rzymie wykazało, że gdyby
pojazdy elektryczne stanowiły 20 procent pojazdów
poruszających się po mieście, możliwe byłoby ograniczenie emisji dwutlenku azotu nawet o 25 procent,
a stężenia pyłów aż o 30 procent.
Samochody elektryczne mogą być odpowiedzią
również na inne ekologiczne wyzwania, choćby takie,
jak nadmierny hałas. Pozwala na to cicha praca silnika. Auta elektryczne mogą także przyczynić się do
ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Ma to znaczenie dla przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.
Już na początku 2022 r. przynajmniej co dziesiąty samochód we flocie polskich samorządów będzie musiał
być napędzany energią elektryczną. Wiele miast już teraz
korzysta z elektrycznych aut z uwagi na zalety tego rozwiązania. Z elektrycznych aut Renault korzystają m.in.
urzędy w Białymstoku, Rzeszowie, Sopocie, Szczecinie,
Warszawie i Wołominie, a także ciepłownia w Krakowie.
– Ustawa o elektromobilności nakłada na samorządy
obowiązek stopniowej elektryfikacji floty. Od stycznia
2022 r. 10 procent aut wykorzystywanych przez lokalne
urzędy i instytucje mają stanowić auta elektryczne. Do
2025 r. odsetek ten ma wzrosnąć do 30 procent – mówi Tomasz Krakowiak, dyrektor sprzedaży w firmie Jaszpol.

Nie tylko do pracy

Firma Jaszpol przy zakupie samochodów elektrycznych
oferuje specjalne wsparcie, szczególnie w zakresie samochodów dostawczych, także w zakresie technologii,
ładowarek oraz przygotowania do eksploatacji pojazdów elektrycznych w najbardziej ekonomiczny sposób.
Możliwe jest przygotowanie auta zgodnie ze wskazaniami kupującego oraz dobranie odpowiedniego źródła
zasilania. Renault Kangoo Z.E. doskonale sprawdzają się
już, chociażby jako pojazdy straży miejskiej. Ekologiczny
oddział straży miejskiej w Warszawie, tzw. ekopatrol,
wykorzystuje elektryczne Renault Kangoo Z.E. do przewozu zagubionych zwierząt. Dzięki cichej pracy silnika
oraz brakowi wstrząsów i wibracji możliwe jest ograniczenie stresu zwierząt związanego z transportem.
Ta elektryczna furgonetka o rzeczywistym zasięgu
ponad 200 km doskonale sprawdzi się także w firmach
do przewozu towarów. Do realizacji dostaw na ostatnim
etapie warto wykorzystać Renault Master Z.E. Dostępny jest w czterech wersjach furgonu i dwóch platformy.
Dzięki temu, że jest w 100 procentach elektryczny, może
dotrzeć do każdego miejskiego obszaru, nawet tam,
gdzie obowiązują ścisłe ograniczenia w ruchu. Renault
Master Z.E. ma zasięg rzeczywisty 120 km. Wystarczy

6 godzin, aby go w pełni naładować. – Naszym flagowym
samochodem elektrycznym jest Renault Zoe uhonorowane tytułem Samochodu Roku 2020 w ramach nagród
DrivingElectric oraz zdobywcę nagrody dla Najlepszego
Samochodu Elektrycznego segmentu B. Pojazd ten znajduje uznanie zarówno u klientów indywidualnych jak
również stanowi uzupełnienie floty w dużych firmach
– dodaje Izabela Augustyniak, specjalista ds. samochodów elektrycznych w firmie Jaszpol.
Nowe Renault ZOE to w pełni elektryczny samochód
o realnym zasięgu do 395 km (zgodnie z procedurą
WLTP). Oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, komfortu, ekologii i najnowszych technologii. Na uwagę zasługuje między innymi
kompleksowy pakiet systemów bezpieczeństwa, w tym
automatyczne wspomaganie nagłego hamowania
(AEBS) oraz system kontroli i utrzymania pasa ruchu
(LDW). Nowa odsłona Renault ZOE pojawiła się pod koniec 2019 roku, siedem lat od debiutu modelu. Samochód oferuje teraz najwyższej klasy wyposażenie, zachowując jednocześnie przystępną cenę.
Nowe Renault ZOE to również wysoka jakość materiałów wykończeniowych oraz ekologiczna tapicerka
z materiałów pochodzących z recyklingu. Samochód
otrzymał m.in. nowy wygląd deski rozdzielczej, która
w tej chwili obejmuje 10-calowy wyświetlacz z możliwością personalizacji oraz ekran informacyjno-rozrywkowy. Nowy system multimedialny EASY LINK,
kompatybilny z Android Auto™ i Apple CarPlay™,
z ekranem o przekątnej nawet 9,3 cala zapewnia łatwe korzystanie z funkcji dedykowanym samochodom
elektrycznym: zasięg na dostępnej energii, planowanie
tras z uwzględnieniem infrastruktury stacji ładowania, zarządzanie ładowaniem, zdalne włączanie oraz
kontrola stanu naładowania, programowanie włączenia klimatyzacji i wiele innych. l

Zgierz ul. Łódzka 28
Łódź ul. Brukowa 2, ul. Przybyszewskiego 176
www.jaszpol.pl, tel. 42 612 12 22
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Najpopularniejszy na świecie i w Europie SUV z elektrycz
nym napędem hybrydowym i zasilaniem z gniazdka – Mit
subishi Outlander PHEV 2020 można już zamówić w łódz
kich salonach firmy Satall przy ul. Kolumny i Liściastej. Ten
ostatni wita klientów w zupełnie nowej odsłonie. Czekają
też liczne promocje i oczywiście cała gama dostępnych
modeli. Serwisy pracują na pełnych obrotach.
Praktyczność dużego SUV-a w połączeniu z dynamicznym, elektrycznym napędem na cztery koła – tak
w skrócie można opisać Outlandera PHEV 2020. Pojazd
ma bardzo proste i łatwe ładowanie baterii z gniazdka
i cechuje go rekordowo niska emisja CO2, dlatego jest
bardzo przyjazny dla środowiska. Napęd wykorzystuje różne metody ładowania – w ruchu, regeneracyjne,
z domowego gniazdka, szybkie ładowanie – co sprawia,
że w codziennym użytkowaniu auto potrafi się przemieszczać przy zerowej emisji spalin. Z kolei napęd hybrydowy umożliwia dłuższą podróż.

Korzyści i zalety

Opracowany na bazie pojazdu w pełni elektrycznego,
Mitsubishi Outlander PHEV 2020 dysponuje wyjątkowym, niewymagającym skrzyni biegów, zespołem
napędowym, składającym się z silnika elektrycznego
napędzającego przednią oś i silnika elektrycznego dla
osi tylnej. Takie rozwiązanie gwarantuje energetyczną wydajność, płynność jazdy i oszczędność paliwa.
Samochód ma innowacyjny, usprawniony mechanicznie układ napędowy o mocy 224 KM, który wspiera
nowy, wysokowydajny silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra. Inne ulepszenia obejmują między innymi
akumulator o zwiększonej pojemności i większej mocy,
wzmocniony tylny silnik, co skutkuje lepszą dynamiką jazdy. Samochód otrzymał również dwa dodatkowe
tryby jazdy: sportowy i do jazdy po śniegu.
Najnowszy model Mitsubishi Outlander PHEV to jedyny pojazd w klasie SUV, który może być ładowany ze
stacji szybkiego ładowania. To także jedyny samochód
PHEV na rynku, który oferuje 2 gniazda 1500W, dające
możliwość podłączenia dowolnego odbiornika energii
o napięciu 230V. Wydajność instalacji samochodu jest
wystarczająca, aby wykorzystać go do zasilania typowego gospodarstwa domowego przez 10 dni.

Bogate wyposażenie

Nowe Mitsubishi Outlander PHEV 2020 jest dostępne
w trzech wersjach, a na liście wyposażenia znalazły
się między innymi światła mijania i drogowe LED,
system kamer 360 stopni z kamerą cofania, skórzana
tapicerka z ozdobnymi przeszyciami, podgrzewana
kierownica i szyba przednia, elektryczne ogrzewanie
kabiny, elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika,
system łączności Mitsubishi Remote Control, stacja
multimedialna SDA z 8-calowym ekranem dotykowym i interfejsem Android Auto/Apple Car Play, nagłośnienie Mitsubishi Power Sound System, przyłącze
do szybkiego ładowania oraz pakiet najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa – BSW, RCTA, FCM,
LDW z tempomatem adaptacyjnym ACC.
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Lepszego nie znajdziecie,
czyli Outlander PHEV 2020 w salonach firmy Satall

nowy model Outlandera
prezentuje Bartłomiej Topa

Zakup dostosowany do potrzeb

Samochód ma 5-letnią gwarancję z limitem przebiegu
100 tys. km wraz z 5-letnim, pakietem Mitsubishi Assistance Package. Decydując się na zakup Mitsubishi
Outlander PHEV 2020, otrzymamy od producenta aż 8
lat gwarancji (do przebiegu 160 tys. km) na elektryczny
układ napędowy z akumulatorami. Możemy też wybrać
najbardziej odpowiadającą nam formę zakupu. Miesięczne raty przy zakupie nowego Mitsubishi Outlander PHEV
2020 startują od 1 908 zł netto w leasingu i 1 996 zł brutto
dla kredytu. Ten najpopularniejszy SUV z elektrycznym
napędem hybrydowym, można już zamawiać w łódzkich
salonach Satall przy ulicy Kolumny i Liściastej – mówi
Michał Czemielipski, dyrektor handlowy w firmie Satall.
Salon przy ul. Liściastej czeka na klientów w nowej odsłonie. – Salon przeszedł gruntowną modernizację. Część
sprzedażowa i dział obsługi serwisu zostały oddzielone
i są w dwóch niezależnych budynkach. Dzięki temu obydwa działy zyskały więcej miejsca zarówno dla klientów
jak i pracowników. Wszystko zostało wyremontowane
oczywiście zgodnie z najnowszymi standardami marki
Mitsubishi. Wnętrza są nowoczesne i przejrzyste oraz
doskonale oznakowane, dzięki czemu klienci z łatwością
mogą się przemieszczać po nowym obiekcie – opowiada
Joanna Gondek, specjalista ds. marketingu dealerskiego.
W salonach Satall czeka cała gama samochodów testowych, a profesjonalni specjaliści, zajmujący się sprzedażą, służą informacjami na temat pojazdów Mitsubishi
w zakresie cen, wyposażenia i danych technicznych.
– Na klientów czekają atrakcyjne promocje. W zależności
od modelu, wersji oraz opcji finansowania możemy zaoferować szereg dodatkowych korzyści i upustów – mówi
Radosław Wodzyński, kierownik działu handlowego.
– Oferujemy różne formy finansowania – zakup gotówkowy, kredyt, leasing. A w rozliczeniu przyjmujemy oczywiście dotychczasowe samochody naszych klientów.
Na pełnych obrotach pracują także serwisy firmy Satall, dysponujące pełnym wyposażeniem z zakresu diagnostyki oraz wyspecjalizowaną w dziedzinie obsługi
serwisowej kadrę doradców i mechaników. Placówki
oferują pełną gamę usług związanych z obsługą samochodów: naprawy i przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, serwis mechaniczny, opon, klimatyzacji, diagnostykę silników oraz naprawy blacharsko-lakiernicze.
– Współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, zapewniając szybkie i bezgotówkowe naprawy powypadkowe. Jesteśmy również multiagentem, który oferuje sprzedaż pakietów ubezpieczeniowych czołowych
firm na rynku polskim – tłumaczy Magdalena Lewandowska, specjalista ds. ubezpieczeń w firmie Satall. l

SATALL

AUTORYZOWANY DEALER MITSUBISHI MOTORS
Łódź, ul. Liściasta 104, tel. 42 616 24 44
Łódź, ul. Kolumny 3, tel. 42 640 96 12
instagram.com/mitsubishi.satall/
facebook.com/satall.mitsubishi
www.satall.pl
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twierdząc, że wszystkie spektakle lubię jednakowo, ale
każdy był kolejnym etapem, drogą, która zaprowadziła
nas do Monopolis. Gdybym jednak miał wyróżnić jeden, to
z pewnością jest to „Diva Show”. Od siedmiu lat jest naszą
wizytówką, pierwszą premierą Fundacji, chyba najbardziej
rozpoznawalną. Połączenie stand-upu z psychodramą, improwizacją, wejściem w kontakt z publicznością oraz uniwersalna historia bohatera, tworzą każdorazowo niezwykły
wieczór, naprawdę. Po żadnym innym spektaklu nie mam
takich reakcji od ludzi, tylu wiadomości, wręcz zwierzeń.
Diva naprawdę łamie schematy i dobiera się ludziom do serc.

Czytam
sztuki, piszę,
planuję
kolejne
działania.
I staram się
nie załamać

Gdyby miałby Pan rozwinąć myśl: aktor Kamil
Maćkowiak kiedyś i dziś, co pierwsze przychodzi Panu
do głowy?
Kiedyś aktor, dziś przede wszystkim lider swojego teatru,
a aktorstwo jest jednym z elementów.

Kiedy coś prawie tracisz, codziennie zaczynasz dzień z lękiem, czy firma
przetrwa, uświadamiasz sobie, czy ci na niej naprawdę zależy, czy tylko
trwasz w czymś siłą rozpędu, rutyny – o aktorstwie, teatrze i fundacji
w czasach pandemii rozmawiamy z Kamilem Maćkowiakiem.
LIFE IN. Łódzkie: Niżyński to jeden z flagowych Pana
spektakli. Czy jego sukces dodał Panu odwagi, żeby
zawalczyć o swoje marzenia o własnym teatrze?
Kamil Maćkowiak: Sukces „Niżyńskiego” przede wszystkim mnie zaskoczył i nie ma w tym żadnej kokieterii. Zarówno mroczna tematyka i niszowość tego projektu skazywała go raczej na krótki teatralny żywot, a tymczasem
jest ze mną już 15 lat. Ośmielił mnie również do dalszego
tworzenia autorskich projektów, mimo iż miałem dopiero
25 lat. Zapragnąłem czegoś więcej niż bycia „tylko” aktorem, chciałem mieć moc sprawczą, wpływ na kształt spektaklu, estetykę, ale także takie elementy, jak promocja. To
zdecydowanie pierwszy krok do samodzielności, którą
kontynuuję w Fundacji.
Obecnie sytuacja wszystkich zmusiła do zwolnienia
tempa, w przypadku Fundacji spowodowała, że musicie
walczyć o jej utrzymanie. Wiele osób wspiera Wasze
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działania, chciałby Pan coś powiedzieć swojej wiernej
widowni?
Chciałbym powiedzieć, że nie mogę doczekać się powrotu,
dziękuję im też za wsparcie. Ci ludzie to nie jest dla mnie
jakaś anonimowa masa, dzięki spotkaniom, czy mediom
społecznościowym znam wielu z nich, tworzymy wspólnotę, myślę, że te relacje to wielka wartość i pewien fenomen naszego teatru.
Zagraliście 500 spektakli, za Wami 11 premier
teatralnych. Stworzyliście m.in. DVD z „Niżyńskim” oraz
pełnometrażowy film dokumentalny o monodramie
„Diva Show”. Dorobek imponujący, ale która z premier
teatralnych jest dla Fundacji największym sukcesem?
Największym sukcesem jest to, że wciąż trwamy. Każda
z premier okupiona jest problemami, stresami i wątpliwościami. A potem przychodzi publiczność i zaczyna się życie
spektaklu. I to widz nadaje mu kolejny sens. Skłamałbym

W spektaklach takich jak Niżyński, Wigilia, czy Klaus
– obsesja miłości gra Pan trudnych emocjonalnie
bohaterów. Jak buduje Pan emocjonalnie postać? Co
pomaga ten ładunek emocjonalny unieść?
To bardzo trudne pytanie i trudno w odpowiedzi nie otrzeć
się o banał. Mroczne, skomplikowane postacie fascynowały mnie od zawsze, jeszcze w Teatrze Jaracza miałem łatkę
„specjalisty od psycholi”, bo w takich klimatach często byłem obsadzony. Również w monodramach dotykam zazwyczaj tematyki ekstremalnej – osobowość borderline, choroba psychiczna, uzależnienie od alkoholu i narkotyków,
czy jak w przypadku najnowszego spektaklu „Klaus. Obsesja miłości” seksoholizmu. Praca nad monodramami jest
dość specyficzna, intymna, wręcz introwertyczna. Temat,
postać muszą mnie wciągnąć, zafascynować i pochłonąć
na tyle, żebym chciał z nimi spędzić kawałek swojego życia. Ich tajemnica, mrok, wrażliwość, rany, to fantastyczny
materiał zarówno dla aktora, jak i producenta, który lubi,
aby teatr miewał też funkcję terapeutyczną. Co do radzenia
sobie z tymi emocjami… Bywało różnie. Z pewnością dziś
chroni mnie doświadczenie oraz poduszka bezpieczeństwa, czyli terapia, na którą uczęszczam od kilku lat. To
taka rehabilitacja dla emocji.
Zostańmy w temacie emocji. Jak radzi sobie Pan z obecną
sytuacją jako aktor i szef Fundacji?
Teraz mam etap apatii, wycofania. Był bunt, złość, było
dużo lęku. Problemy Fundacji bardzo mocno determinują moje życie, czasem zastanawiam się, czy nie za mocno.
Postanowiłem trochę skupić się na tworzeniu i przeczekaniu tego okresu, nie robię nic na siłę, nie widzę też sensu w tworzeniu teatru online. To może być alternatywa
jednorazowa, ale przypomina często ubogą wersję teatru
telewizji. Rozumiem, że niektórzy szukają w tym kierunku, dla mnie jednak mija się to z istotą – relacją z widzem,
jakąś formą misterium. Dlatego się wycofałem, skupiłem
na innych problemach Fundacji, czytam sztuki, piszę, planuję kolejne działania. I staram się nie załamać, bo artysta we mnie jest już mocno rozedrgany.
Czy mając przymusowo więcej wolnego czasu, szuka
Pan nowych inspiracji? Może zrodził się pomysł na nowy

monodram? Skąd czerpie Pan pomysły?
Mam rozgrzebane trzy scenariusze, ale siadam do nich, gdy
czuję potrzebę albo pojawia się kolejny pomysł. W tej trudnej
sytuacji parę spraw znów się we mnie przewartościowało.
Wiem, że tworzenie autorskiego teatru jest moją drogą, ale
wiem też, że bardzo muszę przemodelować pracę w Fundacji. Dużo o tym teraz myślę, rozpocząłem współpracę z firmą,
która pomaga mi na nowo stworzyć biznesplan oraz strukturę firmy. Czas pandemii obnażył nasze braki, mankamenty. Musimy myśleć bardziej biznesowo, korzystać więcej
z pomocy ludzi kompetentnych w konkretnych dziedzinach,
byliśmy zbyt zamknięci chcąc być samowystarczalni.
Czy bieżące doświadczenia ukształtowały w głowach
Pana i załogi Fundacji, plan B dla Waszych działań?
Tak i nie. To właściwie kontynuacja poprzedniej odpowiedzi. Te doświadczenia zaowocowały potrzebą fundamentalnej zmiany. Postawienia sobie pytań: do czego, po co i dlaczego tam zmierzamy? Kiedy coś prawie
tracisz, codziennie zaczynasz dzień z lękiem, czy firma
przetrwa, uświadamiasz sobie, czy ci na niej naprawdę
zależy, czy tylko trwasz w czymś siłą rozpędu, rutyny.
Wyobrażam już sobie życie bez Fundacji, bez Monopolis, ale nie poddałem się. Czekam. Widzowie też na nas
czekają i wiem, że wrócą. A jeśli przetrwamy, poszukam
kogoś, kto mnie zastąpi w roli szefa. Dalej będę liderem,
będę tym od koncepcji, wizji, etc., ale nie dam rady być
aktorem, reżyserem, producentem, scenarzystą, PR-owcem i kierownikiem. Nie chodzi o to, że się nad sobą użalam, po prostu widzę, że Fundacja na tym traci, bo coraz
mniej mnie z artysty, a za dużo urzędnika. Nie muszę
mieć kontroli nad wszystkim, nie na tym polega dobre
zarządzanie. Wbrew pozorom ten czas jest bardzo cenny,
jeśli chodzi o wyciągnięcie wniosków z własnych błędów
i błędów naszego zespołu.
Zastanawiał się Pan kiedyś nad tym, czy z perspektywy
czasu podjąłby Pan inne decyzje zawodowe? A może
niczego Pan nie żałuje?
Nigdy nie żałowałem, że zrezygnowałem z kariery baletmistrza. Dziesięć lat później nie żałowałem odejścia
z Teatru Jaracza. Myślę, że jeśli wkrótce dokonam kolejnej
zawodowej volty, też nie będę żałował.
Wyobraźmy sobie, że mija trudny czas. Teatr zaczyna
grać i tętnić życiem. Jakie plany ma Fundacja Kamila
Maćkowiaka?
Liczymy, że zaczniemy grać latem, mamy już zaplanowany repertuar na lipiec i sierpień. Wracamy z pełną ofertą.
W końcu wznowimy też „Niżyńskiego”, żeby tu w Monopolis zamknąć jego historię. Pod koniec sierpnia odbędą
się przedpremierowe pokazy „Klausa”. Już w listopadzie
planujemy kolejną premierę. Aktualnie pracuję też nad
pewnym sekretnym projektem – to owoc kwarantanny. Jeśli doprowadzę go do finału, to moi widzowie będą bardzo
zaskoczeni, bo jeśli mnie intuicja nie zawodzi, to będzie
prawdziwa petarda! Jeśli wrócimy… l
Rozmawiała Monika Winciorek
Zdjęcia Joanna Jaros
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Wirtualny teatr na czas pandemii
PIERWSZE W POLSCE PREMIERY SPEKTAKLI W INTERNECIE

Jako pierwszy w Polsce Teatr Powszechny w Łodzi zaprezentuje na swoich scenach
dwa nowe spektakle, których premiery odbędą się w Internecie. – W czasie epidemii
nie czekamy biernie, ale szukamy rozwiązań dla Teatru – na teraz i na przyszłość –
mówi dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska.
Obecnie bardzo wiele instytucji kultury upublicznia swoje zasoby i archiwalne nagrania spektakli. Czas epidemii zatrzymał jednak proces
tworzenia premier – nie wiadomo, kiedy teatry ponownie się otworzą
i kiedy będą mogli odwiedzać je widzowie. Dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi Ewa Pilawska podkreśla, że czas pandemii powinien skłonić nas do poszukiwania nowych rozwiązań i pozytywnego myślenia
o przyszłości. Nie chcemy zmarnować tego czasu, działamy w stylu, jaki
najbardziej lubimy – nie poddając się i pracując nad przyszłością, nad
nową wartością – mówi. Dlatego Powszechny wyprodukuje dwa spektakle, które po raz pierwszy będzie można zobaczyć nie na scenie, ale
właśnie na ekranie telewizora lub komputera. Wystarczy dostęp do Internetu i wcześniej zakupiony bilet.

epidemia miała w przyszłości powrócić. Widzowie oczekują od Teatru nowej jakości i podejmowania wyzwań – stąd mój pomysł na wystawienie nowych tytułów w zupełnie nowej formule. To oczywiście wiąże się z pewnym
ryzykiem i wkroczeniem na nieznane pole, ale wierzymy, że będzie to sukces na miarę „Szalonych nożyczek”, których polska prapremiera odbyła się
w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy spektakl
jest hitem w całej Polsce, trudno w to uwierzyć, ale wtedy to była naprawdę
odważna decyzja i duże ryzyko – mówi Ewa Pilawska. Cały czas musimy
też pamiętać o aktorach, którzy utracili dochody. W szczególnie trudnej
sytuacji są aktorzy kontraktowi, którzy stracili wszystkie zarobki w Teatrze (nasz Zespół składa się z 17 aktorów etatowych i 6 kontraktowych).
Dlatego wprowadzamy jeszcze jedno zupełnie nowe rozwiązanie – od
spektakli prezentowanych online aktorzy będą otrzymywać procentowe
prowizje – swoiste „tantiemy” od sprzedanych biletów. Będzie to dla nich
realne wsparcie w czasie, kiedy spektakle nie mogą się normalnie odbywać i kiedy nie mogą występować na scenie – podsumowuje dyrektor
Teatru Powszechnego w Łodzi. l

Wirtualny Teatr na czas pandemii

Spektakle zostaną w pełni profesjonalnie zarejestrowane – tak, aby premiera mogła odbyć się online bez uszczerbku dla wartości artystycznej.
Bilety będzie można kupować przez Internet, na wirtualnej widowni
na każde przedstawienie będziemy mieć dostępnych około 450 miejsc
w przypadku Dużej Sceny i około 200 na Małą Scenę. Transmisje będą
odbywały się zgodnie z repertuarem – w określony dzień w określonej
godzinie. Tak samo jak dzieje się to w Teatrze. Stworzymy taką wirtualną, alternatywną wersję Teatru na czas pandemii – zapowiada Pilawska.

Współczesna komedia i spektakl dla młodzieży

Na Dużej Scenie zostanie pokazana współczesna komedia, poruszająca
wiele uniwersalnych tematów. Na Małej Scenie spektakl dla młodzieży
– premiera z cyklu „Dziecko w sytuacji”. Połączona będzie z interaktywnymi, internetowymi warsztatami. Postanowiłam powołać ten spektakl do życia, gdyż otrzymujemy bardzo wiele sygnałów od nauczycieli
i szkół, którzy chcieliby uczestniczyć w naszych spektaklach i warsztatach przez Internet. Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się już pozyskać na ten projekt znaczną kwotę od sponsora – zaznacza dyrektor
Teatru Powszechnego.

Wyzwania Teatru w czasie pandemii

Chciałabym, aby te dwie premiery dały nowe życie Teatrowi w czasie epidemii, a jednocześnie zabezpieczyły naszą możliwość grania w sytuacji, gdyby

W czasie epidemii łódzki Powszechny realizuje już dwa inne projekty – internetowe
warsztaty z cyklu „Komediopisanie” (prowadzi je Michał Walczak) oraz internetowy serial „Pomoc domowa radzi”, którego nowe odcinki można oglądać co czwartek o godzinie 18 na kanale YouTube Teatru Powszechnego w Łodzi.
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Specjalna Karta Podarunkowa
Teatralna aktywność przeniosła się tymczasowo do Internetu. Jeśli już teraz chcielibyście Państwo zaplanować wizytę w Teatrze Powszechnym w Łodzi oraz „zainwestować” w kulturę można zakupić Specjalne Karty Podarunkowe. Gdy tylko teatr będzie mógł wznowić działalność i ponownie prezentować spektakle, będzie
można realizować zakupione karty na wszystkie przedstawienia. Wszystkie środki
wpłacone na kartę można wymienić na dowolne bilety – zgodnie z obowiązującym
cennikiem. Karty będą ważne do końca sezony 2020/2021. Szczegóły dotyczące
zakupu katy na stronie www.powszechny.pl
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Do poczytania
Bigamista

Niebezpieczna Gra

Reset

Wydawnictwo Novae Res

Wydawnictwo Czwarta Strona

Wydawnictwo Czarna Owca

602 strony

436 stron

560 stron

Mglisty, wiosenny
po
ranek w Łodzi.
W stawie na Księżym Mły
nie znalezione ciało młodego mężczyzny.
Przyczyna śmierci
zaskakuje
śledczych Jakuba Karskiego i Tomasza
Mielczarka. Sekcja
wskazuje na działanie pewnego związku chemicznego, co dowodzi, że zabójca
działał w przemyślany sposób. Policjanci
wkraczają w świat sportu siłowego, aby
poznać system pracy i zwyczaje trenerów
personalnych. Tymczasem o Julię Bronicką,
właścicielkę Bomboni Cafe, znów upomina się przeszłość. Tym razem z sukcesem.
Julia za wiedzę o rodzinie jest gotowa poświęcić wiele. Nie spodziewa się jednak,
że los zażąda od niej najwyższej ceny.

W Łodzi mężczyzna w ciężkim stanie trafia do szpitala. Nie pamięta, jak
się nazywa ani co
się stało. Powtarza
tylko imię Aleksandry Wilk. Z Poznania przyjeżdża
psycholog pomóc
pacjentowi. Ale nie
tylko ona usiłuje dociec, kim jest NN i dlaczego wzywa Aleksandrę… Legendarna
aktorka przed laty została brutalnie zabita
we własnym domu. Mordercy nie odnaleziono, śledztwo zamknięto, a akta kurzą
się w archiwum. Ten, kto ją zabił, wciąż
jest na wolności. Czy uda się powiązać te
sprawy, odkryć prawdę, uniknąć niebezpieczeństwa? Kiedy od rozwiązania sprawy dzielą sekundy, nie ma czasu na logiczne myślenie, a górę bierze instynkt…

Zaskakujący finał
mrocznej łódzkiej
trylogii! Zabójca
studentki Martyny Bułeckiej, policjantki
Magdy
Giętkiej i prawdopodobnie
wielu
innych kobiet zniknął. Zapadł się
pod ziemię. Nikt nie
wie, co się z nim stało. Ani próbująca go
wytropić policja, ani Tomek Kawęcki, który
wprawdzie odszedł ze służby, ale nie porzucił poszukiwań sprawcy. Były śledczy,
jak zwykle balansując na granicy prawa,
próbuje się dowiedzieć, kim naprawdę
jest morderca, co go ukształtowało i gdzie
się ukrywa. „Reset” to ostatnia część łódzkiej trylogii kryminalnej. Cześć pierwsza
– „Detoks” – ukazała się w kwietniu 2018,
druga – „Trans” – w lutym 2019.

Agnieszka Płoszaj

Joanna Opiat-Bojarska

Osobisty przewodnik po Pradze

Ochotnik. Opowieść o Witoldzie Pileckim

Fundacja Instytut Reportażu

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

400 stron

496 stron

„Osobisty przewodnik po Pradze”
to jubileuszowy, 10. tytuł Mariusza
Szczygła, który ukazuje się dwadzieścia lat po pierwszym wyjeździe autora do Pragi wiosną 2000
roku, kiedy to uwiodły go miasto
i język. Jak sam mówi, książka ta
wzięła się ze zdenerwowania: –
Od momentu pierwszych moich
publikacji o Pradze nie ma tygodnia,
żebym nie dostał pytania o jakieś
miejsca magiczne, ważne, osobiste.
Ma to być oczywiście Praga bez mostu Karola i bez Hradczan.
Nadmiar tych próśb, a zwłaszcza niemożność odpisywania
na wszystkie, zaczął mnie irytować, postanowiłem więc zamienić to uczucie w coś pozytywnego. Napisałem przewodnik, do
którego wszystkich będę teraz odsyłał. W przewodniku oprowadzam wyłącznie po moich ulubionych miejscach w Pradze.
W ten oto sposób książka wymyka się krytyce, że czegoś w niej
nie ma. Jeśli nie ma, to mnie nie uwiodło!

We wrześniu 1940 roku do KL Auschwitz trafia Witold Pilecki. Przekroczywszy bramę obozu, staje się
numerem 4859. Mundur polskiego oficera dobrowolnie zamienia
na obozowy pasiak, by spełnić swą
patriotyczną misję. Kiedy naziści
przekształcają obóz koncentracyjny
w machinę śmierci, Pilecki tworzy
w nim ruch oporu. W ludziach, dla
których jedynym celem jest przetrwanie, budzi nadzieję i wolę walki. Jego raporty – będące dramatycznym wołaniem o pomoc
z samego środka piekła na ziemi – wydostają się za druty obozu.
Ale pomimo ich przerażającej treści ratunek nie nadchodzi. Czy
zachodni świat mógł powstrzymać Holokaust? Czy misja Pileckiego miała szansę powodzenia? „Ochotnik” to opowieść o polskim bohaterze, oparta na nieznanych dotąd źródłach i relacjach
świadków, o której powinien się dowiedzieć cały świat. Wstrząsający obraz wojny, odarty z sowieckiej propagandy.

Mariusz Szczygieł
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Krzysztof Domaradzki

Jack Fairweather

Włoska
troska
Jakiś czas temu, w Wenecji, uczestniczyłam w zjeździe specjalistów medycyny regeneracyjnej. Sympozja, wykłady i warsztaty dotyczyły wszechstronnego stosowania czynników
wzrostu pochodzących z osocza bogatopłytkowego (PRP).
W kuluarach oraz podczas przerw między zajęciami wymienialiśmy się wiedzą, spostrzeżeniami i doświadczeniem.
Opowiadałam o zabiegach medycyny estetycznej z wykorzystaniem osocza, które wykonuję w Klinice Tazbir w Łodzi.
Zaskoczyło mnie zainteresowanie dużej grupy chirurgów
plastycznych z USA i Rosji tą dziedziną medycyny.
Ginekologia estetyczna, ortopedia czy medycyna regeneracyjna, której jestem prekursorką w Łodzi to stały punkt takich
sympozjów. Podczas rozmów zwróciłam uwagę na dwie kwestie: dotarło do mnie jak wielu lekarzy z różnych zakątków
świata, widzi sens w wykorzystywaniu osocza bogatopłytkowego (PRP), to po pierwsze, a po drugie zaskoczył mnie fakt,
jak duże doświadczenie posiadam w tym zakresie w porównaniu ze specjalistami z innych krajów. I choć nie powinno
mnie to dziwić, bo samych zabiegów podania osocza w skórę
głowy, które leczą wypadanie włosów, wykonałam w zeszłym
roku aż 400, a w procedurze anti-aging dwa razy więcej, to
jednak poczułam zadowolenie z tego, że my, Polacy jesteśmy
w czymś lepsi od innych.
W zjeździe, oprócz mnie, uczestniczyło kilku lekarzy
z Polski. Wieczorem zorganizowaliśmy „polskie spotkanie”,
na którym pojawił się temat doceniania polskich lekarzy
i naszej pracy w szeroko pojętej medycynie estetycznej. Padło
wówczas wiele słów na temat zaniżania cen usług w gabinetach medycyny estetycznej i stosowaniu dumpingu cenowego
za te same usługi. Zastanawialiśmy się też nad tym, czy obniżanie cen zabiegów dobrze świadczy o lekarzach medycyny
estetycznej i jak wpływa na ich wizerunek?
Nasze spotkanie i dyskusja skończyły się spójnym podsumowaniem i deklaracjami nawołującymi do poszanowania
zawodu lekarza i do godnych wynagrodzeń, co zresztą powinno iść w parze. Ale… Deklaracje deklaracjami, a życie życiem.
Pandemia Covid-19 również w zabiegach medycyny estetycznej przyniosła niezamierzony skutek – okazało się, że choć
to wydawało się niemożliwe, to jednak ceny usług można
obniżyć jeszcze bardziej! A decydują się na to ci sami lekarze, którzy nie tak dawno apelowali o godne wynagrodzenia
i poszanowanie zawodu. No cóż... Wychodzi na to, że polska
rzeczywistość medycyny kosmetycznej sromotnie przegrywa
z weneckimi deklaracjami :) 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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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

Gwiezdne wojny
kontra COVID

Chcę o tym
pamiętać

Czasy pod panowaniem COVID 19 zmieniły naszą optykę.
Zmieniło się dosłownie wszystko. Każdy z nas przeczytał masę
artykułów, wpisów, blogów, przetrawił zawartość, którą ktoś
inny wypluł z siebie. Wszyscy pisali, żeby nie zwariować, prowadząc trwający całe tygodnie wewnętrzny monolog. Wiem, bo
sama wypluwałam.
Ostatnie dni przyniosły ciszę. Widzę nas jako rozbitków na
tratwie, która jakimś cudem ocalała po sztormie. Leżymy w niej
i spoglądamy tępo przed siebie, czekając na przyjazny brzeg, akceptując i oswajając sytuację, w której się znaleźliśmy. Ta cisza
ma wiele twarzy, ale ja dziś chciałabym napisać o jednej z nich.
Jako projektant wnętrz i home stager wiem, jak działają nasze
zmysły, jak je karmić, żeby zadowolić spragnionego odbiorcę.
Wiem, jak działa marketing emocji, wiem, jak ważne jest wrażenie. Nasz świat zbudowany jest na schematach, a nasze mózgi
pracują w trybie porównań, odniesień i do tego tak prymitywnych, że czasem trudno się z nimi identyfikować. A prawdy wyryte w mojej głowie, warte są tyle, co obecnie ropa naftowa.
I w tej ciszy pandemii, zaatakowała mnie ze szklanego ekranu, odarta z magii prawda o tym, jak jest naprawdę. Dostrzegłam, jak bardzo istotny jest kontekst, otoczenie i opakowanie
i jak tworzymy w trybie autopilota obrazy na temat rzeczywistości. Politycy, artyści, naukowcy przenieśli się do swoich domów, z których zaczęli się łączyć z nami, dzięki zaawansowanej
technologii audiowizualnej. I nagle czar prysł, „abecadło z pieca
spadło, o ziemię się hukło” parafrazując słowa Tuwima.
Nie sposób przecież potraktować poważnie kandydatki na
prezydenta, siedzącej w fotelu na zielonej trawie swojego ogródka. Bo zamiast powagi instytucji, widzę poranne figle z psem,
widzę jajecznicę na stole, widzę to, czego moje oczy widzieć nie
chcą. Nie sposób jest skupić się na zawartości merytorycznej wypowiedzi polityka, za plecami, którego prezentuje się z dumą domowa kolekcja Star Wars i wielki posąg Lorda Vadera. Lepiej nie
dzielić się z Wami skojarzeniami, które rozsiadły się w mojej głowie, podczas tej poważnej, niedzielnej debaty „Kawy na ławę”.
Nie sposób nie myśleć, oderwać się od tego co widzę za ich plecami, choć to wbrew mojej wrażliwości i wyobrażeniu o nieskazitelności mojej natury. A te myśli są potokiem rwącym, z nurtem
niebezpiecznych skojarzeń: ten bez charakteru, bo kubek pozostawiony na półce to pastelowa wersja czegoś w klimacie Little
Pony, ten czyta słabe książki, więc pewnie intelekt kulawy, ten
ma syndrom skąpca, bo sofa zakryta kocem, ta wybrała tandetne
reprodukcje na ścianę, więc gustu brak, temu to przydałaby się
filozofia DAN-SHA- RI, żeby pozbyć się nadmiaru śmieci. O litości! Ale poza tym, co złego o sobie myślę gdy tak myślę, to myślę
sobie także, że może na czas pandemii, warto zadbać o to, co za
naszymi plecami, bo jeśli jest więcej takich jak ja, którzy obrazami myślą i w ogóle myślą, to gwiezdne wojny nabiorą innego znaczenia, a wszystko, co zostanie „zobaczone”, zostanie wykorzystane przeciwko nim, wbrew naszym najlepszym intencjom. l

Na początku był strach, lęk i zagubienie. Co teraz będzie? Jak to
będzie? Czy ja sobie w ogóle z tym wszystkim poradzę? Pandemia zatrzymała mnie, kiedy byłam w biegu. Wiosna to najbardziej intensywny okres w mojej pracy. Wyjazdy, szkolenia, konferencje. Kalendarz wypełniony po brzegi zapowiadał odrobinę
wytchnienia w połowie lata. I nagle STOP. Ostre hamowanie.
Ależ to było niewygodne. Mam naturę sprintera i bardzo lubię być w biegu. Kocham ten rytm. Bieg to mój żywioł. On mnie
nie męczy. Nic a nic. Przeciwnie - dodaje mi energii i nowych sił.
Dlatego męczyłam się w tych pierwszych dniach. Męczyłam się
okrutnie. Moje myśli i zawodowe plany nie potrafiły tak z dnia
na dzień zatrzymać się w jednym miejscu. Odwołać, odpuścić,
wykreślić, przełożyć, zrezygnować. To było trudne. Cholernie
trudne. Misternie utkany plan, nad którym pracowałam przez
kilka ostatnich miesięcy posypał się jak domek z kart.
Potrzebowałam czasu, żeby to wszystko sobie poukładać.
Wejść w nowy rytm. Inaczej, od nowa, po swojemu. Wiedziałam, że muszę oswoić tą trudną rzeczywistość i znaleźć w niej
coś, co pomoże mi łagodnie przejść przez czas niepewności,
zmienności, izolacji i dezinformacji. Powoli, krok po kroku
zaprzyjaźniałam się z tą nową rzeczywistością. To wcale nie
było łatwe, ponieważ nie dałam jej kredytu zaufania. Musiała sobie na niego sama zapracować. Przekonywała mnie
do siebie każdego dnia. Sceptyczna i zdystansowana nie ułatwiałam jej tego zadania. Obserwowałam, jak bardzo próbuje
mnie do siebie przekonać, złagodzić mój gniew, zburzyć ten
mur, który zbudowałam wokół siebie. Mój wewnętrzny głos
zdawał się krzyczeć: „Jeśli jest taka mądra, niech pokaże na
co ją stać. Niech udowodni, że nie jest wcale gorsza od biegu,
który tak bardzo kochałam”. Pokazała. Udowodniła. I bardzo,
ale to bardzo mnie zaskoczyła.
To dzięki niej, w ciągu tych ostatnich tygodni, miałam okazję
przyjrzeć się sobie w zupełnie nowym kontekście. Co zobaczyłam? Dziewczynę, która ma w sobie niespożyte pokłady radości, miłości, cierpliwości i delikatności. Dziewczynę, która nie
załamuje rąk, lecz szuka rozwiązań. Szybko się uczy. Nie ulega
spirali lęku. Zachowuje zimną krew i zdrowy rozsądek. Nawet
w ekstremalnej sytuacji nie traci z oczu tego, co dla niej najważniejsze - ludzi. Uwielbia być z nimi blisko. Nawet jeśli to blisko
oznacza mówienie do komputera. Piecze genialne ciasta. Potrafi
fantastycznie dekorować dom. Kocha spacery w lesie. Ma rękę
do kwiatów. Docenia minimalizm. Pochłania hurtowe ilości
książek. Całkiem nieźle tańczy.
Tak wiele się weryfikowało w tym trudnym czasie. Dziś doskonale wiem do czego chcę wracać, a czemu definitywnie powiem pass. Jest we mnie spokój i zaufanie. Jest więcej jasności,
co do tego jak ma być dalej. Czy wrócę do biegu? Myślę, że wrócę,
ale to nie będzie już sprint. Czas pandemii pokazał mi, że wolnej
nie znaczy gorzej tylko inaczej. I to inaczej może być całkiem OK,
jeśli tylko damy mu szansę. Chcę o tym już zawsze pamiętać. l

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.

Tak bym już
chciał…

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.

Tak bardzo bym chciał napisać coś „ku pokrzepieniu serc”. Nawet sam nie wiem, czy bardziej dla Was, czy jednak egoistycznie dla siebie… Z pewnością lepiej by było świecić przykładem,
wesprzeć behawioralnie. W idealnej wersji ten felieton zaczyna się tak: „Kochani, jest ciężko nam wszystkim, ale postanowiłem się nad sobą nie użalać. Dość też bezproduktywnego
marnowania wolnego czasu. Skoro nie mogę pracować na scenie, nadrabiam zaległości w domu. Przeczytałem zaległe pozycje na liście: Dostojewski, Dante, Munro, Cabre. Codziennie
też godzinę poświęcam na naukę języka, wreszcie mam czas
na hiszpański. Robię wirtualne spacery po muzeach Europy,
przeglądam albumy ze sztuką Etrusków, słucham Fado, trochę
medytuję, wsłuchując się w swój organizm. Definitywnie odstawiłem węglowodany, wreszcie mam czas na zdrową kuchnię, wyszperałem kilka cudownych przepisów.
Ćwiczę online z moim trenerem, odstawiłem kawę, 10 minut
dziennie poświęcam afirmacjom”. Byłoby pięknie, nie? No, może
z tym odstawieniem kawy i węglowodanów to „pojechałem”. Zaraz miną dwa lata bez papierosów i alkoholu, jeśli pogłębię te
ascezę jeszcze bardziej, to nawet afirmacje nie pomogą. Zresztą
bez obaw – nierealne. W rzeczywistości pierwsze dwa tygodnie
kwarantanny przespałem, gdyby nie potrzeby fizjologiczne, dostałbym odleżyn. Ponieważ zakupy zredukowałem w myśl zasady: „kupuję rzadziej, ale więcej”, tak naprawdę i więcej jem,
bo przecież zaraz coś się popsuje, zmarnuje, a wyrzucanie jedzenia to grzech, nie? Zatem robię 12 kotletów mielonych, które
w założeniu mają starczyć na trzy dni, ale przegrywają walkę
z moim apetytem, jeszcze nim dobrze ostygną. Mama mawiała,
że jestem „chodzącym przewodem pokarmowym” i wciąż na tę
opinię pracuję.
Wszystkie inne projekty zastygły w szufladce pt. „marzeniowe planowanie”. Apatia, marazm, inercja. Już nawet nie lęk czy
frustracja, tylko jakieś zawieszenie między kuchnią a sypialnia,
między tym, co było, a tym, co nie wiadomo, kiedy wróci. Coś
tam niby przeczytałem, między trzema drzemkami w ciągu
dnia i dwoma obiadami, ale wszystko jest ogromnym wysiłkiem.
Sprzątanie mieszkania to katorga. Odkąd mam platformę z filmami i serialami „na N” w nazwie – oddaję się kompulsji oglądania – 4,6,8 odcinków dziennie, kilka rozmów przez video messengera i znów trzeba, korekta – można, kłaść się spać...
Na szczęście zrobiła się wiosna, a ta nawet z maseczką na twarzy daję radość i dobrą energię. Może rzeczywiście sięgnę w tym
tygodniu po Dostojewskiego, w serialach wyłączę lektora, żeby
choć posłuchać hiszpańskiego, zamiast treningu wyjdę, chociaż na rower? Tak bym już chciał wrócić do swojego dawnego,
zwykłego, przeciętnego życia. Jak w tej żydowskiej przypowieści
o kozie – tak doceniłem, to co miałem: pracę, codzienne rytuały,
lunch w knajpce na mieście, teatr w Monopolis, spotkania z przyjaciółmi… Dbajcie o siebie i swoich bliskich i wytrzymajcie! To
musi nas czegoś nauczyć, inaczej będzie kompletnie bez sensu. l

