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Monika i Francesco Mameli, jedni z bohaterów tego wydania LIFE IN. 
Łódzkie, żartują, że o ich przyjeździe do Łodzi zdecydował ślepy los. 
15 lat temu mieszkając na Sardynii, zdecydowali, że przeprowadzą się 
do Polski. Rozłożyli mapę i jeżdżąc po niej palcem, trafili na Łódź. Jak 
zdecydowali, tak zrobili i pewnego pięknego majowego dnia znaleźli się 
w swojej „ziemi obiecanej”. Kwitły kasztanowce, świeciło słońce, dlatego 
nowe miejsce, które wybrali do życia, bardzo im się spodobało. I choć 
następnego dnia spadł deszcz i zrobiło się brzydko, wiedzieli, że chcą tu 
zostać. Dziś nie żałują swojej decyzji.

Kiedy przed 14 laty trafiłam do Łodzi, miasto przywitało mnie odmien-
nym klimatem – był luty, padał deszcz ze śniegiem i – co tu dużo pisać – 
było brzydko, buro i ponuro. To było moje pierwsze spotkanie z Łodzią… 
Wysiadłam na starym jeszcze wówczas dworcu Łódź Fabryczna, wsiadłam 
do taksówki i ruszyliśmy. Po przejechaniu kilkuset metrów poprosiłam kie-
rowcę, żeby zawrócił na dworzec. Zdziwiony zapytał dlaczego? – Nie zosta-
nę w tym mieście – odpowiedziałam.

Taksówkarz spojrzał na mnie w lusterku i grzecznie zapytał, czy mam 
może trochę czasu, to pokaże mi kilka miejsc. Miałam. Było pochmurne 
popołudnie, kiedy wjechaliśmy w Aleję Piłsudskiego, wówczas jeszcze czte-
ropasmową. Sprawiała pozytywne wrażenie. Stamtąd skręciliśmy w Piotr-
kowską i wtedy zobaczyłam Łódź inną, bez liszajów na ścianach i odpada-
jącego tynku. Szybki „tour de Łódź” skończyliśmy w Manufakturze, gdzie 
wożący mnie taksówkarz powiedział: – Kiedyś to miasto będzie takie, jak to 
miejsce. Proszę dać mu szansę i trochę czasu.

Zostałam, bo jeszcze w żadnym innym mieście, nikt nigdy nie chciał mi 
pokazać jego ciekawszego oblicza. Zostałam, choć trudno było mi 14 lat 
temu dostrzec potencjał w Łodzi, nawet wtedy, gdy mąż ciągle mi powta-
rzał, że za kilkanaście lat będzie tutaj pięknie. Zastanawiał się tylko, co zna-
czy pięknie dla dziewczyny z Trójmiasta.

Dziś po latach, podobnie jak Monika i Francesso, nie żałuję, że tu zamiesz-
kałam. Teraz nawet najbrzydsza pogoda, nie przeszkadza mi w tym, żeby do-
strzec potencjał i piękno Łodzi. Z podziwem patrzę na ludzi, którzy nigdy nie 
zwątpili w swoje miasto. Spędzając ostatnio miły wieczór w Monopolis (ukło-
ny dla Krzysztofa Witkowskiego) poczułam się dumna, że jestem łodzianką, 
że mogę spotykać tu wielu wspaniałych ludzi i poznawać ich historie.

Myślę, że Łódź była mi pisana. Od czasu do czasu pojawiała się w moim 
życiu. Choćby wtedy, gdy uczyłam się w ogólniaku, a mama koleżanki przy-
woziła do swojego butiku rzeczy z Łodzi, były piękne i drogie i takie inne 
od tego, co wtedy było w sklepach. I wtedy, gdy koleżanka z Gdyni jeździła 
na studia do łódzkiej filmówki. Po powrocie z zajęć zawsze ciekawie opo-
wiadała o mieście. Któregoś dnia na moje biurko w redakcji trafił kilkustro-
nicowy materiał o ulicy Piotrkowskiej – o tym, jak zmieniła się przez ostat-
nich kilkadziesiąt lat. Kamienica po kamienicy, numer po numerze… Taki 
sam zrobiłam o ulicy Świętojańskiej w Gdyni.

Dziś sama wydaję magazyn LIFE IN. Łódzkie i jestem szczęśliwa, że nu-
mer po numerze mogę pokazywać fantastycznych ludzi i ich biznesy, cieka-
we miejsca, których nie ma gdzie indziej i wyjątkowe miasto, jedyne takie 
w moim życiu.

Zapraszam do lektury!
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Nieco inny Light.Move.Festival

10 jubileuszowa edycja Light.Move.Festival. będzie nieco inna od tej 
pierwotnie zakładanej, wszystko przez koronawirusa. – Nie pozosta-
wimy miłośników festiwalu i Łodzi bez światła w mieście. Na ten rok 
planujemy między innymi: projekt „Światło Przyszłości” realizowany 
na wysokościach, akcję „Światło Nadziei” zapraszającą mieszkańców 
do osobistego zaangażowania się w festiwal oraz projekty online. 
Wirtualne spacery, wirtualne sceny, wirtualne widowiska połączą nas 
magią koloru i dźwięku. Mam nadzieję, że dostosowana do wymo-
gów pandemii edycja festiwalu zaskoczy swoją innowacyjną formułą 
– mówi Beata Konieczniak, dyrektor artystyczna Light. .Move.Festival. 
Zgodnie z tradycją, festiwal odbędzie się w ostatni weekend września.

Spirit of Łódź
Przez całe lato w Monopolis trwać 
będzie uczta nie tylko kulinarna, 
ale i muzyczna. Specjalnie dla 
gości monopolisowych restauracji 
w weekendy na letniej Scenie 
Monopolis występować będą go-
ście „Spirit of Łódź. Music festiwal”. 
Najlepsze wrażenia muzyczne 
gwarantowane. W piątki muzyka 
na żywo, gdzie o artystyczny do-
bór wykonawców zadba Hubert 
Kozera (pomysłodawca Son-
gwriter Łódź Festival), w soboty 
chillout & lounge music zaserwują 
zapraszani DJ’e. Pierwszą gwiazdą 
festiwalu był Kuba Badach, kto na-
stępny pozostaje na razie słodką 
tajemnicą. Monopolis lubi zaska-
kiwać. Jednego jesteśmy pewni 
będą to niezapomniane wieczory, 
warto więc rezerwować stoliki 
w monopolisowych restauracjach.

Retroperspektywy

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy odbywa się 
cyklicznie od 2010 r. w Fabryce Sztuki w Łodzi. Odrzuca w teatrze 
podziały na gatunki i nurty, nie różnicując artystów na zawodowców 
i amatorów prezentuje najciekawsze zjawiska teatralne definiujące 
kulturową tożsamość współczesnego człowieka. Tegoroczna edycja 
zaplanowana została na 21–30 sierpnia i przebiegać będzie pod ha-
słem „Ciało/Pamięć/Historia”, czyniąc motywem przewodnim pro-
gramu pamięć ciała, pamięć zbiorową oraz zderzenie jednostki z hi-
storią i pamięcią społeczną. Festiwal nie ucieka też przed pytaniami 
o kondycję człowieka i teatru w obliczu wydarzeń ostatnich miesięcy.

Fotofestiwal 2020
Co takiego kryje się za potrze-
bą gromadzenia, posiadania i 
katalogowania fotografii? Czy 
kolekcjonowanie może przero-
dzić się w obsesję? Co stanowi 
o wartości fotografii, które 
chcemy zatrzymać przy sobie? 
Spragnionych obcowania z 
kulturą poza siecią, Fotofestiwal 
zaprasza do Łodzi między 6 a 
23 sierpnia. Program skupiać 
się będzie wokół nietypowych, 
autorskich, odważnych kolekcji 
fotograficznych. Wystawy 
w tym roku będą dostępne 
także w wersji online. Podczas 
tegorocznej edycji Fotofestiwalu 
poznamy sylwetki niezwy-
kłych kolekcjonerów. Wszyscy 
z nich przez lata budowali 
unikatowe zbiory - autorskie, 
oparte o niekonwencjonalne 
kryteria i często pochodzące 
z zaskakujących źródeł. Obok 
fotografii amatorskiej poja-
wią się prace prezentowane 
w prestiżowych światowych 
muzeach i podczas wielu 
międzynarodowych festiwali. 

Fala otwiera swoje podwoje

Od 26 czerwca wznawia po długiej przerwie działalność aquapark Fala. Goście 
spodziewać mogą się wielu nowości m.in. wieży z czterema nowymi zjeżdżalnia-
mi – trzema pontonowymi i jedną szczególnie dedykowaną dla miłośników ad-
renaliny, której start odbywa się w kapsule z zapadnią w podłodze. Powstały też 
letnie kasy oraz nowe wejście na Falę, przeznaczone dla osób, które nie potrzebują 
korzystać z szafek na rzeczy. W pobliżu kas powstaną przebieralnie na świeżym 
powietrzu oraz dodatkowe punkty sanitarne. Największą metamorfozę w we-
wnętrznej strefie basenowej przeszedł bar mokry, który po przesunięciu prze-
szklonych witryn oddzielających go od hali z basenem z falą, został powiększony 
prawie dwukrotnie. Aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort klientów na terenie 
aquaparku powstają trzy nowe piaszczyste plaże o powierzchni ok. 2 tys. m.kw.

Jedna Łódź, dwa kluby. Mecz trwa!

Rzadko kiedy piszemy o piłkarskich rozgrywkach, ale tym razem 
nie możemy nie pisać. Otóż piłkarska ekstraklasa, która wła-
śnie wznowiła rozgrywki zagra do 18 lipca. Z kolei do 26 lipca 
walczyć będą zespoły drugiej ligi. Dlaczego koncentrujemy się 
akurat na tych dwóch poziomach rozgrywkowych? Są dwa po-
wody: Łódzki Klub Sportowy i Widzew Łódź. Pierwszy walczy o 
utrzymanie w ekstraklasie, a drugi o awans do pierwszej ligi. 
Jako że piłka nożna to nie polityka, trzymamy kciuki za oba na-
sze zespoły i wierzymy, że zrealizują swoje cele. A nawet gdyby 
nie wszystko przebiegło zgodnie z planem, to i tak najważniejsze 
są dobre emocje. A tych – mamy taką nadzieję – nie zabrak-
nie na obu stadionach: przy Alei Unii i Piłsudskiego. Mecze moż-
na już oglądać na żywo, chodź na trybunach zajętych może 
być tylko 25 procent dostępnych krzesełek. Zapraszamy! 

Sekrety Zoo 

Ogród zoologiczny to jedno z najchętniej odwiedzanych 
miejsc przez mieszkańców Łodzi i turystów, w szczególno-
ści w okresie letnim. Będąc na spacerze w zoo pragniemy 
dowiedzieć się jak najwięcej na temat jego mieszkańców, 
dlatego łódzkie zoo przygotowało specjalną ofertę na 
okres letni dla osób indywidualnych i grup oraz organiza-
torów półkolonii. Od poniedziałku do czwartku oraz w 
soboty i niedziele, w godz. 11.00, 14.00, 17.00 odbywać się 
będą spacery z przewodnikiem „SEKRETY ZOO”. Spacer 
trwać będzie około 90 minut. Opłata za spacer wynosi 12 
zł za osobę. Dodatkowo wymagana jest opłata za bilet 
wstępu do zoo (dzieci do lat 3 są zwolnione od opłaty). 

Na Scenie Monopolis 
Niżyński i Diva Show
W lipcu zapraszamy na Scenę Monopolis i spektakle 
teatru Fundacji Kamila Maćkowiaka. 11, 12 lipca Niżyń-
ski - monodram Kamila Maćkowiaka, na podstawie 
„Dziennika” Wacława Niżyńskiego w przekładzie 
Grzegorza Wiśniewskiego. Życie, twórczość i szaleń-
stwo „Boga tańca” – wybitnego tancerza i choreografa, 
prekursora tańca nowoczesnego Wacława Niżyńskiego. 
Był twórcą obdarzonym wyjątkową charyzmą. Uznany 
za niedościgły wzór, fenomen ruchu, artystę hipnotyzu-
jącego, ikonę swoich czasów. 27, 28 lipca spektakl „Diva 
Show” mieszczący się w konwencji stand-upu. To historia 
mężczyzny ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobo-
wości „borderline”, narcystycznie uzależnionego od po-
trzeby akceptacji, marzącego o uznaniu i estradowym 
sukcesie. W spektaklu występuje Kamil Maćkowiak.
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LIFE IN. Łódzkie: Spotykamy się w pierwszym dniu matur, 
tuż po tym jak Hubert i Zuzia zaczęli je pisać. Stresujecie 
się Państwo, czy wiecie, że dzieci sobie poradzą?
Anna Makowska: Nie stresuję się, powiedziałbym, że bar-
dziej jestem wzruszona. Pierwsza myśl, jaka się w głowie 
pojawiła, to wspomnienie własnej matury, a po chwili 
przyszła refleksja o upływającym czasie i szybkim dora-
staniu dzieci. Dzieciaki na pewno sobie poradzą.
Krzysztof Makowski: Ja się bardzo denerwuję. Ten egza-
min jest bardzo ważny, czasami jeden punkt może zawa-
żyć o przyjęciu dziecka na wymarzone studia. A wiado-
mo, każdy z nas miewa gorsze dni i co, jak przydarzy się 
dzieciom akurat podczas matur. Dopóki nie otrzymamy 
wyników, cały czas będę chodził podenerwowany, więc 
rodzina musi uzbroić się w cierpliwość, bo wyniki pozna-
my dopiero na początku sierpnia. Nie chciałbym, by plany 
naszych dzieci legły w gruzach. Hubert marzy o medycy-
nie, Zuzia produkcji kosmetyków.
Anna Makowska: To pokazuje, jak bardzo się różnimy 
z mężem, on się stresuje i mówi o przewróceniu do góry 
nogami planów, a ja uważam, że nie można mieć planu 
na życie, bo jest ono totalnie nieprzewidywalne. Jeśli się 
wywróci, trudno, widocznie tak miało być i w ostatecz-
nym rozrachunku wyjdzie im to na dobre. Jak nie w tym 
roku to w przyszłym, to jest jakiś etap w życiu, który 
niczego nie zamyka, pewnie ich czegoś nauczy, każdego 
z nich w inny sposób.

Ta różnica charakterów, to recepta na udany związek?
Anna Makowska: Myślę, że receptą na udany związek jest 
po prostu miłość, a reszta się jakoś dotrze.
Krzysztof Makowski: Dlatego schodzę z pola konfliktu 
(śmiech) i staram się unikać niepotrzebnych kłótni, które 
kompletnie nic nie wnoszą. Najważniejsze jest to, że my ze 
sobą chcemy być, że się sobą nie znudziliśmy, że się wza-
jemnie wspieramy. Chcemy ze sobą przebywać, rozma-
wiać o dzieciach, pracy i nowych pasjach.

To skoro poruszyliśmy już temat pasji – Pani Aniu skąd 
zamiłowanie do urządzania wnętrz?
Anna Makowska: Nie wiem, tak jakoś naturalnie to przy-
szło, dojrzewało wraz ze mną. Lubię stare meble, ich re-
nowacja sprawia mi przyjemność. Relaksuję się przy tym 
i odpoczywam. W domu cały czas coś przestawiam, wymie-
niam meble, sprzedaję, kupuję. Mąż się śmieje, że mamy 
wędrujące meble. Nawet męża już tą moją pasją zaraziłam 
i przez to czuje się bezpieczny, bo mu ciągle powtarzam, by 
się cieszył, że zmieniam tylko meble (śmiech).

A Pan Panie Krzysztofie, w czym się realizuje?
Krzysztof Makowski: Ja wnoszę i wynoszę te meble 
(śmiech). A tak na poważnie moją największą życiową 
pasją są moje dzieci i im poświęcam naprawdę sporo 
czasu. Tak sobie z żoną określiliśmy te nasze domowe 
role, że to ja poświęcam dzieciom więcej czasu, a żona 
może realizować się zawodowo. Więc między moimi 
zawodowymi zobowiązaniami, wożę dzieci do szkoły 
i je odbieram, popołudniami jeżdżę z nimi na treningi – 
chłopcy Jasio i Stasio trenują piłkę nożną, a najmłodsza 
Marysia taniec i tenis.

Miłość, optymizm i apetyt 
na życie, czyli w rodzinie siła 

Anna ciągle by coś odnawiała, jest jak wulkan, długo nie usiedzi w jednym miejscu. 
Daje dzieciom dużo luzu i swobody. Wychodzi z założenia, że jak ma się komuś coś 
stać, to mu w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie. Krzysztof jest dobrze 
poukładany, stanowczy i rygorystyczny, lubi minimalizować ryzyko. Chętnie zajmuje 

się dziećmi, a w chwilach wolnych oddaje się swojej największej pasji – polityce. 
Poznajcie Annę i Krzysztofa Makowskich, którzy w sumie mają szóstkę dzieci, apetyt 

na życie i wiele optymizmu. A ich receptą na udany związek jest po prostu miłość.

Ma Pan też w domu swoją oazę spokoju, swój gabinet. Co 
tam Pan robi?
Anna Makowska: Analizuje (śmiech). Politykę uprawia.
Krzysztof Makowski: Gabinet, to faktycznie taki mój 
świat. Takie miejsce, gdzie mogę sobie popracować nad 
sprawami samorządu. Nie od dziś wiadomo, że polityka, 
ale ta na szczeblu samorządowym to moja wielka pasja. 
Duża polityka krajowa już nie pociąga, otarłem się o nią 
w moim życiu i gdybym się dalej nią zajmował, trud-
no byłoby nam utrzymać całą rodzinę razem. Do pew-
nych rzeczy w życiu się dorasta, z wiekiem zmieniają 
się priorytety. Teraz rodzina jest dla nas najważniejsza. 
Działam więc lokalnie, tu można naprawdę wiele faj-
nych pomysłów zrealizować i przede wszystkim jest się 
blisko ludzi. A ja lubię się z ludźmi spotykać.

A Pani też nadal jest aktywna w polityce?
Anna Makowska: Już nie, odpuściłam sobie. Realizuję się 
na innych polach i w mojej pracy zawodowej. Poza tym 
niewiele kobiet tak naprawdę się do polityki nadaje, jeste-
śmy zbyt emocjonalne, zbyt wrażliwe.

Jak przeżyliście Państwo przymusową izolację wywołaną 
pandemią koronawirusa, pewnie z taką gromadką dzieci 
łatwo nie było?
Anna Makowska: Krzysztof jest oazą spokoju, ja jestem 
raczej dość wybuchowa, więc to on doskonale realizował 
i nadal realizuje się w domowym nauczaniu. Ja codziennie 
jeździłam do pracy. Potrzebowałam czasu, żeby wszystko 
w firmie poukładać od nowa i zaplanować co dalej.
Krzysztof Makowski: Domowe nauczanie przyznam 
szczerze, to jest naprawdę duże wyzwanie, nawet dla tak 
poukładanego człowieka jak ja, sam w pewnym momencie 
zacząłem się gubić w tych wszystkich grafikach. I oczywi-
ście nie dałem rady, kiedy pani od muzyki kazała uczyć 
się piosenek.

Z wuefem było prościej?
Krzysztof Makowski: Zadbaliśmy o to, by nasze dzieci 
były fizycznie aktywne. Jaś i Staś grają w piłkę nożną, 
więc codziennie w czasie izolacji zabierałem ich na wy-
grodzony teren, gdzie byliśmy sami i mogliśmy treno-
wać. Marysia też chętnie jechała, dzięki czemu nauczyła 
się jazdy na rowerze na dwóch kółkach. A i Zuzia, jak 
chciała odetchnąć od nauki do matury, zabierała rolki 
i jechała z nami. A Ania w tym czasie odnawiała naszą 
wakacyjną przyczepę. Także czas podczas izolacji szybko 
nam mijał – lekcje, praca, lekcje, treningi, wspólny wie-
czór i już koniec dnia.

To pokazuje, jak bardzo się 
różnimy z mężem, on się stresuje 

i mówi o przewróceniu do góry nogami 
planów, a ja uważam, że nie można 

mieć planu na życie, bo jest ono 
totalnie nieprzewidywalne „

Anna i Krzysztof Makowscy z Jasiem, Stasiem i Marysią (starsze dzieci chodzą już własnymi drogami)
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To, że chłopcy grają w piłkę, to ich wybór? Jak to jest 
z tymi wyborami, dajecie dzieciom wolną rękę, czy 
wybieracie za nie? Jak to było w Państwa dzieciństwie?
Anna Makowska: Każde z nas było zupełnie inaczej 
wychowywane. Stąd też mamy różne podejścia do pew-
nych działań.
Krzysztof Makowski: Ja byłem wychowywany 
w większym rygorze niż Ania. A jeśli chodzi 
o nasze dzieci, to wspólnie z Anią podjęli-
śmy decyzję, że muszą być aktywne fi-
zycznie. I piłka nożna była takim pierw-
szym wyborem, bo ja kiedyś też grałem 
w piłkę.
Anna Makowska: Starszy Janek gra, 
ale to nie jest jego wielka pasja, czasa-
mi mam wrażenie, że to bardziej chęć 
zadowolenia taty. Teraz najchętniej 
zostałby e-sportowcem, jak większość 
nastolatków. Z kolei dla młodszego Stasia 
piłka nożna jest po prostu pasją. On uwielbia 
grać, nawet w sobotnie poranki, gdy ledwo dopi-
jamy poranną kawę, słyszymy Staszka, jak podąża 
z piłką w siatce.
Krzysztof Makowski: A Maryśka, to jest 
po prostu wulkan wypisz wymaluj Ania. 
Jak patrzę na małą, to widzę, jaka musia-
ła być Ania, będąc dzieckiem.
Anna Makowska: Marysia to arty-
styczna dusza, płacze na zawołanie, 
krzyczy na zawołanie, non stop stoi 
przed lustrem, coś tam ćwiczy, nagry-
wa filmiki, jak nic będzie z niej aktorka. 
Trochę tańczy, a Krzysiek wymyślił, żeby 
jeszcze grała w tenisa. Czy będzie z niej te-
nisistka nie wiem, ale artystka na pewno.

Każde z Państwa wchodziło w związek z bagażem 
doświadczeń, każde miało dzieci z pierwszych związków. 
Czy wszystkie dzieci mieszkają z Państwem?
Krzysztof Makowski: Moja dwójka z pierwszego małżeń-
stwa, syn Hubert i córka Ola, mieszka z mamą, ale dużo 
czasu spędzają u nas. Córka Ani Zuzia mieszka z nami.
Anna Makowska: I najważniejsze, że wszystkie nasze 
dzieciaki lubią ze sobą spędzać czas.

Jesteście bardzo odważni, wchodziliście w nowy związek 
z bagażem doświadczeń, mężczyzna po przejściach, 
kobieta z przeszłością i jeszcze zdecydowali się na kolejną 
trójkę. Czy zawsze marzyliście o dużej rodzinie?
Krzysztof Makowski: To tak niezupełnie do końca było 
z tymi marzeniami. Janek, jak to w życiu bywa, pojawił 
się niespodziewanie, ale to on też jest sprawcą tego, że po-
jawiły się kolejne maluchy. Na początku było tak, że Zuzia 
mieszkała tydzień z nami, tydzień u swojego taty, moje 
dzieci były u nas co dwa tygodnie. I jak oni wszyscy wyjeż-
dżali, to Janek wchodził pod stół i strasznie płakał, że ma 
tyle rodzeństwa i musi zostawać sam. Więc wbrew całej 
rodzinie, podjęliśmy decyzję o kolejnym dziecku. Ania 
bardzo chciała mieć kolejną córkę, a tymczasem urodził 
się Stasio. Więc po Stasiu urodziła się Marysia, i kto wie, 

może byśmy zdecydowali się na kolejne dziecko, tylko 
Ania po porodzie miała duże problemy zdrowotne i każda 
kolejna ciąża była dla niej zagrożeniem.
Anna Makowska: Duża rodzinna nam się spodobała.

Co jest takiego najfajniejszego w rodzinie wielodzietnej?
Krzysztof Makowski: Maluchy sprawiają, że w ogó-

le nie odczuwam upływającego czasu. Dzięki 
nim nie czuję się na swój wiek, wewnętrz-

nie cały czas jestem trzydziestolatkiem. 
Dzieci dają dodatkową energię, mobili-
zują do tego, żeby się parę rzeczy chcia-
ło zrobić. Tak pewnie człowiek po pra-
cy zasiadłby na kanapie, popijał piwo 
i patrzył w telewizor. A tak cały czas 
jestem w ruchu.

Anna Makowska: Niektóre etapy 
w życiu przychodzą człowiekowi dużo 

łatwiej. Najstarsze dzieci mamy już odcho-
wane, one za chwilę pójdą na studia, zaczną 

żyć swoim życiem i zostalibyśmy sami, a tak bę-
dzie z nami jeszcze całkiem fajna gromadka.

To, co będziecie robić, jak wszystkie 
opuszczą dom?

Anna Makowska: Tym razem mamy już 
plan, kupimy kampera i będziemy jeź-
dzić po świecie.

Ale przyczepę już macie?
Anna Makowska: Oj i to dużą, byśmy 

się mogli w niej wszyscy pomieścić 
(śmiech).

Krzysztof Makowski: W ubiegłym roku 
zrobiliśmy sobie sypialnię w tej przyczepie, 

jak do tej pory spaliśmy w niej tylko raz, a tak 
cały czas w przedsionku w rozkładanym łóżku, bo nam 
ciągle ktoś tę sypialnię zajmuje.

A skąd się ta przyczepa w ogóle wzięła?
Anna Makowska: Przy takiej ilości dzieci nie stać nas 
na zagraniczne podróże samolotowe, więc trzeba było 
znaleźć inny sposób wypoczywania. Najpierw jeździli-
śmy samochodem na kempingi do Chorwacji, ale dzieci 
marudziły, że to za daleko i że najbardziej lubią polskie 
morze, więc stanęła przyczepa na Helu. I teraz dzieci tam 
spędzają każde wakacje, część z nami, część z dziadkami.
Krzysztof Makowski: I wszyscy są bardzo zadowoleni. 
Dzieciaki przez wakacyjne miesiące żyją z dala od elek-
troniki, cały czas spędzają na świeżym powietrzu, pływa-
ją, wymyślają róże fajne zabawy z kolegami z kempingu.

Jakimi Państwo jesteście rodzicami – nadopiekuńczymi, 
czy dajecie dzieciom swobodę i możliwość doświadczania 
różnych rzeczy?
Anna Makowska: Nadwrażliwi nie jesteśmy, Krzysiek jest 
bardziej stanowczy i rygorystyczny, ja daję dzieciom dużo 
luzu i swobody. Takie podejście wynika pewnie z tego, jak 
my byliśmy wychowywani. Moi rodzice owszem kontrolo-
wali mnie, ale dawali mi dużo swobody, po prostu mi ufali.

Krzysztof Makowski: U mnie w domy panował większy ry-
gor, do domu zawsze musiałem wracać o określonej porze, 
więc jak zaczęły się osiemnastki, byłem chyba największym 
pechowcem w Łodzi. By opóźnić powrót do domu, mówiłem 
rodzicom o wypadku tramwaju, pożarach, aż w pewnym 
momencie zabrakło mi tych pomysłów. Ja z kolei staram się 
wszystko przewidywać i minimalizować ryzyko, więc dzie-
ci jak się kąpią w morzu, to tylko w kamizelkach, jak jeżdżą 
na rowerze, to tylko w kaskach. Wiem, że nie jestem w stanie 
ich przed wszystkim uchronić, ale tam, gdzie mogę przewi-
dzieć pewne scenariusze, staram się zapobiegać.
Anna Makowska: Ja wychodzę z założenia, że jak ma 
się komuś coś stać, to mu w drewnianym kościele cegła 
na głowę spadnie.

Będzie wybierać dzieciom przyszłość?
Krzysztof Makowski: Ola i Hubert chcą być lekarzami, Ja-
nek chce iść do Technikum Gastronomicznego, sam wybrał, 
Stasio na razie chce być piłkarzem, Marysia na pewno będzie 
artystką, a Zuzia chciałaby produkować kosmetyki.
Anna Makowska: Staramy się dzieciom dać wszystko, czego 
w naszych czasach nie było, bądź czego nasi rodzice nie mogli 
nam dać. Staramy się nauczyć je wszystkiego – języków ob-
cych, jazdy na nartach, pływania, pływania na desce, chodzą 
na wybrane przez siebie zajęcia dodatkowe. Niech spróbują 
wszystkiego, co wykorzystają w życiu, będzie ich wyborem. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA archiwum prywatne
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Przez kilka tygodni życie jakby zamarło, zamknięci w do-
mach wsłuchiwaliśmy się w nowe wiadomości na temat 
kolejnych zarażeń koronawirusem. Czas pandemii to 
czas szczególny, w którym niezwykle istotna jest troska 
i opieka nad Pacjentami.

Przez cały czas Klinika Medical Magnus była i jest 
otwarta. Działają wszystkie nasze poradnie, pracownie 
diagnostyczne, szpital i rehabilitacja. Zdrowie naszych 
Pacjentów jest dla nas najważniejsze. W tym szczegól-
nym czasie dochowujemy należytych środków ostroż-
ności i dbamy o jak największy komfort Pacjentów.

Nieustannie się rozwijamy, by stworzyć ofertę dopa-
sowaną do każdych okoliczności. Dlatego też udostęp-
niliśmy Pacjentom nasz własny portal telemedyczny, 
oferując tym samym możliwość szybkiego i stałego kon-
taktu ze specjalistami z wielu dziedzin medycyny, jak 

i  logopedii, psychologii czy doradztwa zawodowego. 
Cały czas wykonujemy też operacje w naszym szpitalu, 
a okres oczekiwania między innymi na w pełni refundo-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia zabiegi endo-
protez kolana, czy biodra wynosi jedynie dwa tygodnie. 
Nieprzerwanie prowadzimy także zabiegi urologiczne 
i leczenie onkologiczne na NFZ.

Po zabiegach niezwykle ważna jest rehabilitacja. Aby 
była ona skuteczna i przynosiła efekty, powinna być do-
brana indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta. I tak 
się u nas dzieje, dlatego tak chętnie w Medical Magnus 
sprawność odzyskują mistrzowie olimpijscy i mistrzowie 
świata. Jak to w mistrzowskiej Klinice.

Danuta, Marek, Eliza i Jakub Krochmalscy
Zarząd Medical Magnus Clinic

Medycyna w czasie pandemii. 
Dobry czas na innowacje i rozwój

Telemedycyna w Medical Magnus 

Znaczenie telemedycyny w ofercie usług medycznych 
wzrosło przez pandemię COVID-19. Jednak okazuje się, 
że telemedycyna sprawdza się nie tylko w tym trudnym cza-
sie, ale jest także doskonałym rozwiązaniem w sytuacji, gdy 
potrzebujemy konsultacji specjalisty, a nie mamy możliwości, 
by osobiście odbyć taką wizytę w poradni. Funkcjonująca 
w Łodzi od 1987 roku Klinika Medical Magnus, nowoczesne 
wielospecjalistyczne centrum medyczne, właśnie poszerzy-
ło swoje usługi o porady telemedyczne.

 – Udostępniliśmy Pacjentom nasz własny portal tele-
medyczny, oferując tym samym możliwość szybkiego 
i stałego kontaktu ze specjalistami z wielu dziedzin 
medycyny, w tym ortopedii, pediatrii czy urologii, 
a także obszarów pozamedycznych, w tym: logopedii, 
psychologii oraz doradztwa zawodowego. Z portalu 
można korzystać niezależnie od miejsca zamieszka-
nia, czy też aktualnego przebywania – mówi dr Ma-
rek Krochmalski, specjalista ortopeda-traumatolog, 
Prezes Medical Magnus Clinic.

Dedykowany portal cechuje intuicyjność i jednocze-
sny najwyższy standard przebiegu wizyt oraz bezpie-
czeństwo połączeń wideo, telefonicznych oraz chat.

 – Pacjent ze specjalistą nie łączy się za pośrednic-
twem powszechnie dostępnych aplikacji, tylko przez 
naszą bezpieczną platformę. Mamy do wyboru trzy 
rodzaje wizyt – z wykorzystaniem wideo, tradycyj-
ną rozmowę przez telefon oraz chat online. Wybie-
ramy specjalistę, następnie rejestrujemy się w por-
talu, wybieramy dogodny termin i opłacamy wizytę. 

W umówionym terminie logujemy się na swoje konto 
w portalu lub wykonujemy szyfrowane połączenie 
telefoniczne do wybranego specjalisty – tłumaczy za-
sadę działania portalu Eliza Krochmalska, Prezes ds. 
rozwoju Grupy Medical Magnus.

Telemedycyna poszerza możliwości
Chociaż telemedycyna zyskuje obecnie na znaczeniu, 
nie oznacza to, że wcześniej nie była wykorzystywana 
w działalności Kliniki Medical Magnus. Dotychczas 
ograniczała się do konsultacji głównie telefonicznych 
z wybraną grupą specjalistów. Teraz oferta jest bar-
dzo szeroka, albowiem Pacjenci mają do dyspozycji 
specjalistów z aż 23 dziedzin.

 – Telemedycyna pozwoliła nam na współpracę z wy-
bitnymi specjalistami z całej Polski. Teleporady świad-
czone są zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci – za-
znacza dr Marek Krochmalski.

W związku z tym, że czas epidemii odbija się negatyw-
nie na kondycji psychicznej wielu osób, które niejedno-
krotnie doświadczają różnego rodzaju lęków, zaburzeń 
emocjonalnych, problemów w relacjach z najbliższymi 
postanowiliśmy zaprosić do współpracy z naszą Klini-
ką również psychologów i psychiatrów. Dla osób, które 
utraciły pracę lub muszą dokonać istotnej korekty zwią-
zanej ze ścieżką własnej kariery zawodowej stworzyli-
śmy natomiast możliwość skorzystania z usług dorad-
cy zawodowego. Dotychczasowa oferta Kliniki została 
także poszerzona o porady specjalistów z zakresu die-
tetyki, którzy służą poradami związanymi ze zdrowym 

Danuta i Marek Krochmalscy (w środku), Eliza Krochmalska (od lewej), Jakub Krochmalski (od prawej)

Dr Marek Krochmalski, Prezes Medical Magnus Clinic
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odżywianiem, a szerzej medycyną zdrowego stylu życia 
– mówi Karolina Kamecka, Dyrektor ds. marketingu w 
Medical Magnus.

Rośnie zainteresowanie teleporadami
Popularność teleporad rośnie. Wynika to z faktu, 
że uzyskiwanie porady medycznej w ten sposób 
jest szybkie i proste. Z ostatnich badań wynika, 
że 72 proc. Polaków uważa zdalną pomoc w  formie 
telemedycyny za najbezpieczniejszą formę kontaktu 
z lekarzem. Z tego typu rozwiązań coraz chętniej ko-
rzystają nie tylko osoby czynne zawodowo i żyjące 
w pośpiechu, ale też wszyscy, dla których e-porada, 
e-recepta czy e-zwolnienie lekarskie jest nowocze-
snym narzędziem dbania o swoje zdrowie. Dzięki 
telemedycynie możliwe jest długotrwałe leczenie 
Pacjentów przebywających w domu, opieka nad oso-
bami po zabiegach szpitalnych — tu telemedycyna 
pomaga monitorować ich stan zdrowia – i o ograni-
czonej samodzielności ze względu na wiek. –  Dzia-
łalność telemedyczna realizowana jest w oparciu 

o starannie przygotowane standardy postępowa-
nia na każdym z etapów realizacji usługi. Tworząc 
portal zadbaliśmy o bezpieczeństwo danych osobo-
wych naszych Pacjentów oraz komfort i sprawność 
wyboru specjalisty i przebiegu rejestracji, a także 
odbywania telewizyty. Warto podkreślić, że usługa 
telemedyczna podlega tym samym zasadom jakościo-
wym, co usługi klasyczne, stacjonarne – podkreśla 
Leszek Kuras, Dyrektor ds. jakości i rozwoju.

Wiele wskazuje na to, że usługi w zakresie teleme-
dycyny będą się coraz bardziej upowszechniać, co 
oczywiście nie oznacza, że Pacjenci powinni rezygno-
wać z tradycyjnych wizyt. Wszystko jest kwestią od-
powiednich zaleceń i decyzji specjalisty. 

– Portal Telemedyczny Medical Magnus Clinic to po-
łączenie ponad trzydziestoletniego doświadczenia me-
dycznego naszej Kliniki, wiedzy i umiejętności naszych 
specjalistów oraz ustawicznego dążenia do poszukiwa-
nia i wdrażania nowoczesnych oraz innowacyjnych 
rozwiązań służących Pacjentowi i poprawiających kom-
fort jego obsługi – mówi Eliza Krochmalska. l

Zapraszamy do rezerwowania wizyt już dziś poprzez: www.telemedycyna.mmcenter.pl

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęstszą cho-
robą układu ruchu. Kiedy narasta ból, sztywność stawów 
i trudności w poruszaniu się, a leczenie farmakologiczne 
i rehabilitacja nie dają już efektów, szansą dla chorych 
jest zabieg wszczepienia endoprotezy. W wielu placów-
kach na tego typu zabiegi trzeba czekać nawet dwa lata, 
a w łódzkiej Klinice Medical Magnus przy ul. Kopernika 38, 
okres oczekiwania na świadczenie realizowane w ramach 
kontraktu z NFZ, wynosi jedynie dwa tygodnie.

– Zaawansowana postać choroby zwyrodnieniowej 
stawów powoduje dolegliwości bólowe i utrudnia Pa-
cjentom normalne funkcjonowanie. Ograniczona ak-
tywność, zwłaszcza u starszych Pacjentów, przyczynia 
się do znacznego pogorszenia samopoczucia i proble-
mów w relacjach społecznych, dlatego tak istotne jest, 
by Pacjent jak najszybciej mógł otrzymać pomoc. I my 
taką pomoc oferujemy wszystkim Pacjentom w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tro-
sce o ich zdrowie wszystkie zabiegi przeprowadzamy 
z zachowaniem dodatkowych procedur bezpieczeństwa 
związanych z okresem pandemii koronawirusa. Dla nas 
najważniejsze jest dobro, zdrowie i bezpieczeństwo na-
szych Pacjentów i naszego personelu – mówi dr Danuta 
Krochmalska, specjalista anestezjolog, Współwłaściciel 
i Dyrektor ds. medycznych Kliniki Medical Magnus.

Setki zabiegów endoprotezoplastyki
Klinika Medical Magnus w Łodzi już od wielu lat ofe-
ruje Pacjentom bezpłatne zabiegi wszczepienia endo-
protez biodrowych i kolanowych w ramach kontraktu 
z NFZ. – Od początku działalności Kliniki przeprowa-
dziliśmy setki zabiegów endoprotezoplastyki, tylko 
w ubiegłym roku wykonaliśmy ich aż 600. Dzięki tak 
dużej liczbie wykonywanych zabiegów wszczepienia 
endoprotez stawów, nasza placówka jest w czołówce 
polskich szpitali posiadających największe doświad-
czenie i jednocześnie jedne z najkrótszych terminów 
na przeprowadzenie tych wysokospecjalistycznych 
zabiegów – podkreśla dr Danuta Krochmalska.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z chorób 
cywilizacyjnych. Czynnikami ryzyka są m.in.: cukrzyca, 
osteoporoza, niedoczynność tarczycy, palenie tytoniu. 
Szybszemu rozwojowi choroby sprzyja nadwaga. Czę-
stość występowania choroby zwyrodnieniowej stawów  
wzrasta z wiekiem, statystycznie wśród osób po 65. roku 
życia ok. 65-70 proc. ma tego typu dolegliwości. Mówi się, 
że jest to choroba osób starszych – i to prawda, ale coraz 
częściej dotyka również osoby młodsze. Jej podłożem są 
zmiany w chrząstce, którą pokryte są stawy biodrowe, 
kolanowe i inne. Z czasem uszkodzeniu ulegają również 
inne struktury – kość pod chrząstką stawową, torebka 
stawowa, otaczające staw więzadła, ścięgna i mięśnie.

Nowe stawy bez czekania w kolejce. 
W Medical Magnus terminy na NFZ „od ręki”

Skutkiem tego są ból i sztywność stawu, a następnie 
zniekształcenie jego obrysów oraz ograniczenie rucho-
mości. Choroba zwyrodnieniowa prowadzi do pogorsze-
nia jakości życia i niesprawności – zaznacza dr n. med. 
Jacek Magnuszewski, specjalista ortopeda-traumatolog, 
Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
w Medical Magnus.

Nie tylko ze skierowaniem na zabieg
Do Kliniki Medical Magnus mogą zgłaszać się Pacjenci, 
którzy już mają skierowanie na zabieg wszczepienia 
endoprotezy, jak również ci uskarżający się na silne 
dolegliwości bólowe będące konsekwencją zaawan-
sowanej choroby zwyrodnieniowej stawów, którzy 
chcą być objęci kompleksową opieką specjalistów 
w naszej poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej 
lub poradni rehabilitacji oraz fizjoterapii ambulato-
ryjnej. Jeśli w trakcie prowadzonej terapii lekarz uzna, 
że stan Pacjenta tego wymaga, skieruje go na zabieg 
wszczepienia endoprotezy. W naszej poradni chirurgii 

Dr Marek Krochmalski, Prezes Medical Magnus Clinic i Eliza Krochmalska, Prezes ds. rozwoju Grupy Medical Magnus

Dr Danuta Krochmalska, Współwłaściciel i Dyrektor
ds. medycznych Medical Magnus Clinic
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urazowo-ortopedycznej Pacjenci są kwalifikowani do 
zabiegu wszczepienia endoprotezy i zapisywani na po-
zabiegowe wizyty kontrolne, według indywidualnych 
potrzeb chorego – podkreśla dr Danuta Krochmalska. 
– Na rehabilitacji Pacjenci poddawani są terapii w trak-
cie przygotowań do zabiegu operacyjnego, a także ko-
rzystają z pomocy fizjoterapeutów, która służy uspraw-
nieniu już po przeprowadzonym zabiegu – wyjaśnia 
mgr Anna Kuna, fizjoterapeuta, Kierownik działu re-
habilitacji.

Kwalifikacja do wszczepienia endoprotezy
Do leczenia chirurgicznego kwalifikowani są Pacjenci, 
którym ból, dyskomfort oraz ograniczenie ruchomości 
uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie, a choroba 
jest na wysokim poziomie zaawansowania. Warto jed-
nak pamiętać, że istnieją alternatywne metody lecze-
nia choroby zwyrodnieniowej stawów w tym terapie 
biologiczne. W Medical Magnus już od ponad dziesięciu 
lat prowadzimy innowacyjną terapię leczenia stawów 
komórkami macierzystych CD34+ –  podkreśla Jakub 
Krochmalski, Prezes ds. badań i innowacji medycznych. 
– Nasza Klinika jest liderem w skali kraju i posiada naj-
większe doświadczenie w zakresie tej kompleksowej 
terapii połączonej z autorskim programem rehabili-
tacji, która jest niezwykle istotnym elementem całego 
procesu leczenia Pacjenta – zaznacza dr Marek Kroch-
malski, który w 2009 roku jako pierwszy w Polsce prze-
prowadził terapię komórkami macierzystymi z krwi 
własnej Pacjenta.

– Jeśli staw jest tak bardzo zniszczony, iż konieczny 
jest zabieg endoprotezoplastyki to należy wiedzieć, 
że procedurę tę można wykonać bez względu na wiek 
Pacjenta. Jedynie kwestia kwalifikacji medycznej 

wskazuje czy zabieg endoprotezoplastyki może być 
bezpiecznie przeprowadzony. Pacjent, by został za-
kwalifikowany do leczenia, musi przejść m.in. badanie 
kardiologiczne, internistyczne czy stomatologiczne 
i na podstawie ogólnego stanu zdrowia Pacjenta podej-
mowana jest decyzja o wykonaniu operacji – tłumaczy 
dr n. med. Jacek Magnuszewski.

Zabiegi endoprotezoplastyki bioder i kolan, polega-
ją na całkowitej wymianie stawu i wszczepieniu im-
plantu. Współczesna medycyna oferuje nowoczesne 
implanty, a Pacjenci po operacji przebywają zaledwie 
kilka dni na oddziale szpitalnym, gdzie wdrażana jest 
również bardzo szybko rehabilitacja.

Endoprotezoplastyka – dwa zespoły 
operacyjne i hybrydowe bloki operacyjne

– Już następnego dnia po operacji pionizujemy Pa-
cjenta przy wsparciu fizjoterapeutów. Po tym czasie 
Pacjent zaczyna stawiać pierwsze kroki, w początko-
wym okresie w odciążeniu za pomocą kul. Wymiana 
stawu nie może być kojarzona z unieruchomieniem. 
Wręcz przeciwnie, Pacjent szybko „staje na nogi” 
i rozpoczyna nowy etap życia – z nowym stawem. Pa-
cjent jest wypisywany do domu z pełną specyfikacją 
rekomendowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych do wy-
konywania samodzielnie w domu. Naszym Pacjentom 
oferujemy również cykle ambulatoryjnych specjali-
stycznych zabiegów fizjoterapeutycznych dostępne 
w naszej Klinice – wyjaśnia mgr Anna Kuna.

W Klinice Medical Magnus przy ulicy Kopernika 
38 w Łodzi zabiegi z zakresu endoprotezoplastyki 
stawów wykonywane są przez stałe zespoły opera-
cyjne. Zespołem dla endoprotez stawu kolanowego 

kieruje prof. dr hab. n. med. Dariusz Witoński, a ze-
społem dla endoprotez stawu biodrowego – dr n. med. 
Jacek Magnuszewski.

– Jesteśmy placówką z ponad 30-letnim doświad-
czeniem w dziedzinie ortopedii i  traumatologii na-
rządu ruchu. W  naszej Klinice Pacjentami opiekuje 
się wysoce wykwalifikowana i doświadczona kadra 
lekarska i  pielęgniarska. Dysponujemy nowoczesny-
mi hybrydowymi salami operacyjnymi i niezwykle 
przyjaznym oddziałem szpitalnym, otwartym (beztu-
bowym) rezonansem magnetycznym (odpowiednim 
m.in. dla Pacjentów z endoprotezami stawów) oraz 
cyfrowym aparatem RTG. Pacjenci są bardzo często 
zaskoczeni, iż w tak nowoczesnych warunkach mogą 
być operowani i rehabilitowani za darmo. Kontrakt 
z NFZ pozwala nam na operowanie w Łodzi Pacjentów 
z całej Polski – mówi Jakub Krochmalski. Zabiegi en-
doprotezoplastyki wymagają dużego doświadczenia 
i bardzo dobrej organizacji pracy całego oddziału szpi-
talnego, poradni, pracowni diagnostycznych i rehabi-
litacji. –  Pacjenci chętnie wybierają naszą placówkę, 
właśnie z uwagi na doświadczenie i dobrze zorganizo-
waną kompleksowość usług. Jesteśmy cały czas dyspo-
zycyjni i przygotowani na świadczenie specjalistycz-
nej opieki medycznej na najwyższym poziomie – mówi 
dr Danuta Krochmalska. l

Szczegółowych informacji o terminach zabiegów i procedu-
rach bezpieczeństwa udziela Oddział Chirurgii Urazowo-Or-
topedycznej w Medical Magnus przy ul. Kopernika 38 
w Łodzi. Została także utworzona indywidualna LINIA 
SPECJALNA dla Pacjentów do zabiegu endoprotezoplastyki 
stawów w Medical Magnus: 505 056 736.
Niezbędne informacje także na stronie www.mmcenter.pl

Jakub Krochmalski, Prezes ds. badań i innowacji medycznych Dr n. med. Jacek Magnuszewski, Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Beztubowy rezonans magnetyczny w Medical Magnus Clinic

Sala chorych w Medical Magnus Clinic
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W życiu każdego z nas niezwykle istotna jest sprawność 
fizyczna. Bez niej trudno nam wykonywać codzienne czyn-
ności czy to zawodowe, czy prywatne. Jednak zdarza się 
nam utracić ją na skutek wypadków, kontuzji oraz chorób. 
Wówczas z pomocą przychodzi rehabilitacja. To właśnie 
w Klinice Medical Magnus sprawność odzyskują Pacjenci 
w różnym wieku i z różnymi dolegliwościami, a także wybitni 
sportowcy, w tym mistrzowie olimpijscy i mistrzowie świata.

Rehabilitacja, aby była skuteczna i przynosiła efek-
ty powinna być dobrana indywidualnie do potrzeb 
każdego Pacjenta. Zabiegi rehabilitacyjne opieramy 
na rzetelnej kontroli lekarskiej i konsultacji fizjotera-
peutycznej, a współpraca zespołu na linii lekarz-fizjo-
terapeuta to podstawa skutecznej rehabilitacji.

– Diagnostyka poprzedzająca konkretne zabiegi 
rehabilitacyjne jest niezwykle istotna. W Medical 
Magnus od wielu lat mamy własną pracownię biome-
chaniki, w której między innymi przy pomocy spe-
cjalistycznej aparatury BIODEX możemy z niezwykłą 
precyzją określić siłę i równowagę mięśniową ciała, 
co ułatwia rehabilitację celowaną – mówi mgr Anna 
Kuna, fizjoterapeuta, Kierownik działu rehabilitacji. 
– Urządzenia te wykorzystywane są także w proce-
sie rehabilitacji m.in. po zabiegu ortopedycznym lub 
po urazie w obrębie stawu kolanowego, urazach stawu 
barkowego, czy po złamaniach kończyn.

Zachowawcza, pourazowa i pooperacyjna
Klinika Medical Magnus oferuje między innymi re-
habilitację zachowawczą, pourazową i pooperacyjną. 
Korzystanie z rehabilitacji zachowawczej pozwala 
często uniknąć zabiegu i skutecznie wyleczyć daną 
dysfunkcję. Niejednokrotnie wystarczy kilka sesji te-
rapeutycznych, by zredukować ból i poprawić jakość 
życia Pacjenta.

– Oferowana rehabilitacja przed zabiegiem ortope-
dycznym, ukierunkowana jest na program przygo-
towania pacjenta do zabiegu. To bardzo ważny etap 
w procesie leczenia, a niestety niedostatecznie doce-
niany. Kluczową rolę odgrywają ćwiczenia, których 
celem jest odpowiednie przygotowanie pacjenta do 
zabiegu, a w konsekwencji osiągnięcie dobrych rezul-
tatów operacji. Przygotowanie przed zabiegiem, pole-
ga na nauczeniu chorego wykonywania określonych 
ćwiczeń w celu wzmocnienia górnych i dolnych par-
tii ciała, co po zabiegu endoprotezoplastyki stawów 
umożliwi pacjentowi sprawną pionizację oraz szybki 
powrót do czynności dnia codziennego – tłumaczy dr 
Marek Krochmalski, specjalista ortopeda-traumato-
log, Prezes Medical Magnus Clinic.

Jak odzyskać sprawność?

Zapraszamy do kontaktu z Rejestracją rehabilitacji: tel.: 42 253 19 16 l e-mail: rehabilitacja@mmcenter.pl

Rehabilitacja po leczeniu operacyjnym takim jak: 
artroskopie, wszczepienia endoprotez stawu biodro-
wego lub stawu kolanowego, czy też po leczeniu ko-
mórkami macierzystymi jest nieodzownym elemen-
tem procesu leczenia, gwarantującym pacjentowi 
powrót do pełnej samodzielności i sprawności.

Cel rehabilitacji – przywrócić sprawność
W drodze do życia bez bólu pomagają różne metody 
terapeutyczne, fizykoterapia, metody z wykorzysta-
niem nowoczesnego sprzętu, które za każdy razem są 
indywidualnie dobierane do potrzeb Pacjenta.

W Klinice Medical Magnus Pacjenci mogą skorzy-
stać z  różnych rodzajów masażu: leczniczego, kla-
sycznego, relaksacyjnego oraz sportowego. Wska-
zań do zastosowania masażu jest naprawdę dużo. 
– Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie technik 
specjalnych, w tym drenażu limfatycznego w obrzę-
kach, jak również terapii blizny, szczególnie istotnej 
po zabiegach ortopedycznych, czy chociażby w re-
habilitacji po operacjach onkologicznych – mówi 
mgr Anna Kuna.

Nasza fizjoterapia wyposażona jest także w dosko-
nałe urządzenia służące do fizykoterapii, w której 
w celach leczniczych wykorzystuje się między in-
nymi prąd elektryczny, światło, pole magnetyczne, 
ultradźwięki oraz niską temperaturę. – Nasi fizjote-
rapeuci i masażyści są do dyspozycji Pacjentów pięć 
dni w tygodniu, od godziny 8 do 20. Taki harmono-
gram pracy zapewnia Pacjentom możliwość skorzy-
stania z zabiegów w dogodnej dla nich porze dnia. 

Nowoczesne, wielospecjalistyczne centrum medyczne działają-
ce od 1987 roku. W Klinice dostępny jest szeroki wachlarz usług 
wykonywanych zarówno prywatnie, jak i w ramach kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ważną częścią działalno-
ści Kliniki jest leczenie sportowców w tym mistrzów olimpijskich 
i mistrzów świata. Medical Magnus Clinic® świadczy usługi m.in. 
z zakresu: ortopedii, medycyny sportowej, rehabilitacji, neurochi-
rurgii, neurologii, chirurgii ogólnej, naczyniowej i plastycznej, geria-
trii, medycyny pracy, urologii i chemioterapii.
W Medical Magnus Clinic® przeprowadzamy zabiegi i opera-
cje narządu ruchu: rekonstrukje więzadeł, artroskopie, endo-
protezy stawu kolanowego i biodrowego, a także zabiegi ope-
racyjne w zakresie neurochirurgii, chirurgii ogólnej oraz urologii 
jednego dnia, jak również prowadzimy leczenie onkologiczne 
w ramach NFZ. Zabiegi w większości wykonujemy technikami 
małoinwazyjnymi, skutkującymi krótkim pobytem w szpita-
lu i szybkim powrotem do pełnej sprawności. Na oddziałach 
szpitalnych posiadamy komfortowe sale – jedno, dwu i trzy-
osobowe o wysokim standardzie.

Medical Magnus Clinic®

Mgr Anna Kuna, Kierownik działu rehabilitacji

Prowadzimy zabiegi rehabilitacyjne w ramach usług 
komercyjnych, jak również w ramach refundacji 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Naszym celem jest 
przywrócenie pacjentom pełnej sprawności rucho-
wej. Z naszej rehabilitacji korzystają Pacjenci z całej 
Łodzi i województwa, a nawet z całej Polski, w tym 
między innymi liczni sportowcy. W trakcie procesu 
rehabilitacji na bieżąco monitorujemy stan Pacjen-
ta, pokazując mu poczynione postępy. Wspomaganie 
procesu rekonwalescencji zabiegami z zakresu fizjo-
terapii oraz dokonanie oceny funkcjonalnej Pacjenta 
pozwala na prawidłowy i najbardziej efektywny po-
wrót do aktywności fizycznej pacjentów – podkreśla 
mgr Anna Kuna.

 – Zespół fizjoterapeutów i masażystów Medical 
Magnus posiada wysokie kwalifikacje zawodowe 
i nieustająco rozwija swoje umiejętności poprzez 
uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkole-
niach. Przykładamy dużą uwagę do indywidualne-
go podejścia i stałego kontaktu z Pacjentami. Nasi 
fizjoterapeuci udzielają także instruktaży i monito-
rują proces rehabilitacji poprzez teleporady wideo 
dostępne w naszym portalu telemedycznym – pod-
kreśla Eliza Krochmalska, Prezes ds. rozwoju Grupy 
Medical Magnus. l

Łódź. Kopernika 38
tel.: 42 253 19 00
www.mmcenter.pl
www.telemedycyna.mmcenter.pl
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Tłumy ludzi, doskonała muzyka i restauracje z wyjątkowym 
jedzeniem – tak przebiegła pięciodniowa inauguracja 
oferty kulinarnej Monopolis. Z najbardziej wyczekiwanym 
w ostatnim czasie projektem mixed-use w Polsce mogli 
zapoznać się pierwsi goście.

Długi czerwcowy weekend w Łodzi zdominowało 
jedno wydarzenie. Kilka minut po 19.00 w środę, 10 
czerwca rozpoczęła się trwająca przez pięć dni kuli-
narna inauguracja Monopolis. Było bezpiecznie, było 
smacznie i było muzycznie.

– W ten sposób spełniają się nasze marzenia – witał 
zaproszonych gości Krzysztof Witkowski, prezes Vira-
ko, inwestora Monopolis. – Jestem przekonany, że na-
sza inwestycja znacząco wzbogaci kulinarną ofertę 
miasta, a Monopolis staje się wizytówką Łodzi. Dzię-
kuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego.

Przez cały długi czerwcowy weekend goście odwie-
dzający Monopolis, czyli kompleks po dawnych zakła-
dach Monopolu Wódczanego w Łodzi, mogli skosztować 
pysznych dań w restauracjach, piekarni i kawiarni 

znajdujących się na terenie kompleksu. Każdego dnia, 
oprócz doskonałego jedzenia i atmosfery, mogli też 
posłuchać muzyki na żywo, transmitowanej również 
online. W środę na scenie zagrał zespół Baranowski, 
w czwartek wystąpiła Rosalie. W piątkowy wieczór go-
ście spotkali się z Arturem Gadowskim. Z kolei w sobotę 
listę przebojów prosto z pasażu Monopolis prezentował 
Hirek Wrona. Niedziela była zdominowana przez muzy-
kę podwórkową w wykonaniu kapeli Bigiel Banda.

Kulinarne spotkania w Monopolis są niespotykane, 
a potrawy serwowane w restauracyjnych ogródkach 
znajdujących się w unikatowym pasażu w Monopolis 
smakują wyjątkowo. Goście do wyboru mają włoski 
klimat w Trattoria Italiana, japoński nastrój w Sendai 
Sushi, śródziemnomorską atmosferę w Arterii, stylo-
wy wieczór w MonoCafe, a także nieoczywiste spotka-
nia w Piekarni Łódź.

Ze względu na ograniczenia sanitarne i bezpie-
czeństwo gości, pierwszeństwo wstępu do restauracji 
działających w Monopolis mają osoby, które wcześniej 
dokonają rezerwacji bezpośrednio w lokalach. l

Najsmaczniejsze miejsce w Łodzi
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Kalendarz Virako, projekt zainicjowany w 2009 roku, po-
wrócił po rocznej przerwie. Tegoroczną edycję wyróżniają 
najwyższe walory artystyczne, estetyka i limitowany nakład.

Kalendarz Virako zachwycał od pierwszego wyda-
nia, a w jego przygotowanie angażowali się wybitni 
twórcy. Właśnie to było gwarancją powodzenia tego 
projektu. Przy dotychczasowych edycjach kalendarza 
współpracowali: Joanna Pawłowska, Filip Maranda, 
Janusz Kaniewski, Chris Niedenthal, Jodi Bieber, Ry-
szard Horowitz, Andrzej Pągowski, Arkadiusz Branic-
ki i Izabela Urbaniak. Do tego grona wybitnych arty-
stów, w tym roku dołączył jeden z najlepszych polskich 
fotografów z dziedziny mody Sebastian Ćwik.

Tegoroczna edycja kalendarza jest wyjątkowa, nie 
tylko ze względu na swój artystyczny wyraz. Na uwa-
gę zasługuje także to, że obejmuje okres od czerwca 
2020 do maja 2021. Prace ekipy, która przygotowała 
kalendarz można było podziwiać podczas uroczystej 
kolacji pod gwiazdami, 10 czerwca. Właśnie wtedy, 
wraz z kulinarną inauguracją Monopolis, odbył się 
wernisaż Kalendarza Virako. – Tegoroczny kalendarz 
to jak dotąd nasza największa i nieco zaskakująco pro-
dukcja: jeden z najlepszych fotografów, fantastyczne 
polskie modelki, wyjątkowa scenografia, piękne stro-
je i nieoczywisty przedział czasowy – zcharakteryzo-
wał tegoroczną edycję kalendarza Krzysztof Witkow-
ski, prezes Virako, inwestora Monopolis.

Zdjęcia do kalendarza powstawały w listopadzie 
ubiegłego roku. W całe przedsięwzięcie zaangażo-

Kalendarz 
Virako 

2020/21

wanych było niemal 30 osób, a same przygotowania 
trwały kilka miesięcy. Tematem przewodnim foto-
grafii stały się piękne motywy kwiatowe nawiązują-
ce do kolorowego lata. Kluczem było jednak dobranie 
twórców. Autorem zdjęć, które zdobią karty Kalenda-
rza jest Sebastian Ćwik. Uznany w Polsce i na świecie 
fotograf, pochodzący z Chorzowa. Realizował sesje 
fotograficzne dla takich marek jak: Martini, Adidas, 
La Mania, Eva Minge oraz magazynów L’Officiel, Gla-
mour, Grazia, Cosmopolitan i wielu innych.

Za stylizację modelek odpowiadała Agnieszką Ści-
bior, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 
nazywana królową polskich stylistów. Jedna z niewie-
lu osób, którym udało się osiągnąć sukces na między-
narodowej arenie mody. Stylizowała sesje okładkowe 

z Karoliną Kurkovą, Georgia May Jagger, Małgorzatą 
Kożuchowską, Anją Rubik i Karlem Lagerfeldem.

Wielkim wyzwaniem był temat przewodni sesji, 
której dominantą były kwiaty w różnych odsłonach. 
Tu nad całością czuwał Michał Zomer, twórca wielu 
scenografii, także tych teatralnych. Studiował rzeźbę 
na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje 
z polskimi i zagranicznymi klientami. Jedną z ostat-
nich jego realizacji jest scenografia dla domu mody 
Valentino.

Do sesji zaproszone zostały dwie światowej sławy 
modelki. Pierwszą Julię Banaś mogliśmy podziwiać 
w lutym na okładce polskiego Vouge’a. Druga Maria 
Konieczna, współpracowała z największymi domami 
mody, między innymi z Cartier. l
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LIFE IN. Łódzkie: Mówi Pani o sobie, że jest prawnikiem 
dla biznesu. Co to znaczy?
Magdalena Dobaniewicz-Grabowska: Prawnik dla biz-
nesu to ktoś taki, kto rozumienie biznes klienta, z którym 
pracuje – wie, czym on się zajmuje, jakie ma wyzwania, pro-
blemy, co go wyróżnia. Bez tego trudno być dobrym doradcą 
prawnym, to po pierwsze. Po drugie, taki prawnik potrafi 
klientowi zdjąć z głowy jak najwięcej problemów. Jesteśmy 
przecież jednym z trybów ogromnej maszyny, jaką jest biz-
nes. Nasi klienci oczekują od nas nie tylko informacji, co 
można zrobić w danej sprawie, ale konkretnych propozycji 
rozwiązań i ich realizacji. I po trzecie, z perspektywy mo-
ich klientów, prawnik dla biznesu to ktoś, kto jest dyspo-
zycyjny, zaangażowany, sprawny i skuteczny w działaniu.

Kancelaria, którą Pani stworzyła, obchodzi 15-lecie 
istnienia. Jakie to były dla Pani lata?
Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że przez te wszyst-
kie lata wciąż odczuwam ogromną fascynację i pasję we 
wszystkim, co robię. Poznałam mnóstwo cudownych 
osób, smak wielu sukcesów. Za wszystkie doświadczenia 
jestem ogromnie wdzięczna.

Jakie wartości są dla Pani najważniejsze 
w prowadzeniu kancelarii?
W kancelarii kieruję się tymi sami wartościami co 
w życiu – najważniejsze są entuzjazm, rozwój i auten-
tyczność. Zawsze stawiam na zaangażowanie i mam 
nadzieję, że stworzyłam miejsce, w którym każdy nasz 
klient czuje się wyjątkowo, jest zadowolony z obsługi 
i na bieżąco informowany o postępach w jego sprawie. 
Chcę, by miał pewność, że przychodząc do nas, wybrał 
najlepszych prawników. Wysoko stawiam poprzeczkę 
mojemu zespołowi. Uwielbiam podróże, dlatego każ-
da sprawa, którą się zajmuję, jest dla mnie, jak kolejna 

podróż, w której towarzyszę klientowi i przeprowadzam 
go przez zawiłości prawa.

Czy w tym czasie zmieniło się postrzeganie roli 
prawnika zarówno w kontaktach z przedsiębiorcami, jak 
i klientami indywidualnymi?
Na początku działalności kancelarii ustaliłam pewne za-
sady, które po piętnastu latach wciąż są takie same – być 
autentycznym, zaangażowanym przewodnikiem i dorad-
cą dla klientów, niezależnie czy są przedsiębiorcami, czy 
klientami indywidualnymi. Ze względu na to, że potrze-
by tych dwóch grup są inne, różnią się tylko zakresem 
powierzanych spraw i sposobem działania. Zresztą ma-
gia zawodu prawnika – tkwi właśnie w tym, żeby dokład-
nie wsłuchać się w potrzeby klienta i dostarczać mu tego, 
czego oczekuje.

Jaką rolę odgrywa dziś prawnik w biznesie i dlaczego 
warto, by był blisko przedsiębiorcy?
Zaryzykuję tezę, że dziś bez wsparcia prawnika nie ma do-
brego biznesu! To wsparcie, z wielu powodów, jest nie do 
przecenienia. Pozwala oszczędzić czas, pieniądze, przy-
nosi komfort działania, a to są przecież wartości, które za-
pewniają firmie wzrost i rozwój. Dostrzegam i doceniam 
jaką wartością dla moich klientów jest możliwość przega-
dania sprawy z prawnikiem. Mam inne spojrzenie na ten 
sam temat. Wielokrotnie słyszę: Pani Mecenas, dziękuję. 
Nawet nie pomyślałem o takim rozwiązaniu.

Czy stała współpraca z prawnikiem jest jedynie 
przywilejem dużych podmiotów gospodarczych?
Statystyki w tym zakresie są bezlitosne – aż 80 procent 
drobnych przedsiębiorców nie korzysta z pomocy praw-
nika! Barierą są ceny, nieczytelne zasady współpracy, lęk, 
opór przed zaangażowaniem prawnika. Wierzę, że takie 
kancelarie, jak moja zmieniają tę świadomość i za kilka lat 
pomoc prawnika nie będzie tylko atrybutem dużych firm. 
W tym zakresie pomoc prawników niczym nie różni się od 
pomocy lekarzy. Profilaktyka i zapobieganie powstawaniu 
problemów to lepsze rozwiązanie, niż leczenie choroby.

W jakich kwestiach przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc 
ze strony prawnika?
Ta współpraca jest bardzo szeroka, począwszy od bieżą-
cych kontaktów z urzędami, sądami, dłużnikami, wierzy-
cielami, poprzez obsługę spraw pracowniczych, windy-
kację należności, a kończąc na sporach sądowych. Sama 
najbardziej lubię współpracę przy działaniach sprzeda-
żowych klientów, czyli opracowywanie, analizowanie 
i negocjowanie umów. Poza tym dobry prawnik musi mieć 
dobre relacje z takimi specjalistami, jak notariusze, ko-
mornicy, tłumacze, doradcy podatkowi itp.

Pani kancelaria specjalizuje się w obsłudze 
przedsiębiorców, ale również w prawie umów, pracy, 
rodzinnym, spadkowym, prawie mody i nieruchomości. 
Czy pamięta Pani, która ze spraw była największym 
wyzwaniem dla zespołu?
W ciągu tych piętnastu lat ciekawych i niezapomnianych 
spraw było wiele. Na przykład dziś sąd w Warszawie wy-

Kancelaria Radcy Prawnego 
Magdalena Dobaniewicz-Grabowska

Pabianice, ul. Kilińskiego 8c
tel. 42 213 08 00
600 445 171, 500 437 927
e-mail: kancelaria@dobaniewicz.pl
www.dobaniewicz.pl
Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 9.00 – 16.30

Każda kolejna sprawa jest jak 
podróż przez prawne zawiłości 

Na początku działalności kancelarii 
ustaliłam pewne zasady, które po 

15 latach wciąż są takie same – być 
autentycznym, zaangażowanym 

przewodnikiem i doradcą dla 
klientów. O działalności Kancelarii 
Radcy Prawnego rozmawiamy 
z jej właścicielką Magdaleną 
Dobaniewicz-Grabowską. 

dał wyrok w sprawie, która toczyła się przez siedem lat. 
Niezwykle ciekawa, inspirująca sprawa gospodarcza, 
w której naszym przeciwnikiem była duża firma leasin-
gowa. Wygraliśmy, a wygrana w sytuacji, gdy wartość 
roszczeń przekracza kilka milionów i nazbierało się 
kilka tomów akt, których nie sposób było już dźwigać 
na salę sądową, smakuje wybornie. Uwielbiam takie 
chwile! (śmiech). Zaszczytem i zawsze miłym zaskocze-
niem są dla mnie sytuacje, w których przeciwnik mojego 
klienta przychodzi do mnie, by powierzyć mi prowadze-
nie innej swojej sprawy. Traktuję to jako dowód dużego 
uznania dla naszej kancelarii.

Czy można wyodrębnić kategorię najczęstszych spraw, 
z którymi przychodzą do kancelarii klienci indywidualni?
Ten zakres jest bardzo szeroki – od spraw dotyczących nie-
ruchomości (zasiedzenia, zniesienia współwłasności, we-
ryfikacji stanu prawnego nieruchomości przed zakupem), 
spraw pracowniczych, spadkowych, związanych z rękoj-
mią, gwarancją, umowami wszelkiego rodzaju, po spra-
wy rodzinne – rozwody, alimenty, kontakty z dziećmi. Od 
niedawna zajmujemy się także kredytami frankowymi, to 
nowa i szalenie ciekawa kategoria spraw, które prowadzę.

A jaki jest idealny klient dla kancelarii?
Dla mnie idealny klient, to taki, który wyznaje podobne 
wartości, co ja i moja kancelaria. To według mnie recepta 
na sukces obu stron, czyli twórczą, rozwijającą i efektyw-
ną współpracę. Uwielbiam pomagać ludziom – sprawia mi 
to ogromną przyjemność i daje poczucie spełnienia.

Co w czasach epidemii koronawirusa jest największym 
wyzwaniem dla kancelarii prawnych?
W tym trudnym czasie bardzo szybko dostosowałam kan-
celarię do nowej rzeczywistości. Od dawna pracujemy 
z większością klientów w systemie zdalnym, jednak naj-
większym wyzwaniem był wysiłek, który musieliśmy wło-
żyć w analizę wszystkich rozwiązań ustawowych związa-
nych z tarczami antykryzysowymi. W którymś momencie 
sprawy związane z pandemią stały się dominującym tema-
tem w pracach kancelarii. Dziś stwierdzam, że wszystko 
powoli wraca do dawnej rzeczywistości, a zdecydowana 
większość naszych klientów przechodzi zwycięsko przez 
ten kryzys. Cieszę się, że mamy w tym swój udział. Z natury 
jestem ogromną optymistką i z ciekawością przyglądam się 
temu, co ten trudny czas dobrego nam przyniesie. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE archiwum prywatne
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Mówią, że cyfry 
rządzą światem 

Jego życiem są cyfry. Gdy miał 14 lat, zamiast ganiać za piłką z kolegami, wolał 
pisać komputerowe programy i czytać protokoły księgowe. Każdą dziedzinę, 
której by nie tknął, musi dobrze poznać, dlatego cały czas się uczy, poznaje, 

zgłębia. I podkreśla z uporem maniaka, że świat cyfr jest naprawdę wspaniały. 
Rozmawiamy z Adamem Osińskim, księgowym i informatykiem, prezesem 

zarządu Ekspert Group, firmy działającej w dwóch obszarach IT i księgowości.

zależności nie ulega rutynie, dostrzega detale. Może otwar-
cie zapytać, po co firma wytwarza sto produktów skoro po-
łowa z nich jest nierentowna. Patrzy na procesy z punktu 
widzenia zysku, nie ulega emocjom. Dla mnie to rzędy cyfr, 
które mają w procesie złożyć się na jedno – zysk firmy, by ta 
mogła dalej się rozwijać.

A czego Pan najbardziej nie lubi?
Nie lubię standardów. Nasza firma to zespół dużych indy-
widualistów, którzy nie odnaleźliby się w pracy w korpo-
racjach. Owszem, nie powiem, przeszklone gabinety na 25. 
piętrze wypasionego biurowca są imponujące, ale w żad-
nym innym aspekcie praca w korporacji mnie nie pociąga 
(śmiech). Lubię pracę w naszym zespole, doceniam, że każ-
dy z nas ma swoje pasje – Kasia malarstwo, Tomek zamiło-
wanie do gier komputerowych, Arek do jazdy na rowerze. 
A ja no cóż – ja jestem pracoholikiem i nic na to nie poradzę, 
że kocham te cyfry i …oczywiście żonę i dzieci. I jeszcze nie 
lubię magicznego zdania: Tego się nie da zrobić!

Ciągle o tych cyfrach w ujęciu księgowym, a w ogóle nie 
tknęliśmy jeszcze usług w wymiarze informatycznym, 
a na tym polu jest się czym pochwalić.
Nie lubię się chwalić. Skromny, ze mnie człowiek. Ale fak-
tycznie Ekspert Group od kilkunastu lat jest obecny na pol-
skim rynku medycznym. Od 2009 roku jesteśmy oficjalnym 
przedstawicielem astraia GmbH w Polsce. Zajmujemy się 
doradztwem, sprzedażą oraz wdrażaniem systemu astraia, 

a ponadto świadczymy usługi serwisowe. Astraia to inno-
wacyjny system bazodanowy przeznaczony dla wyspecja-
lizowanych jednostek medycznych świadczących usługi 
diagnostyki prenatalnej. Zaprojektowana została i rozwija-
na jest w ścisłej współpracy ze światowej sławy profesorem 
Kyprosem Nicolaidesem oraz szerokim gronem międzyna-
rodowych jak i krajowych ekspertów z zakresu ginekologii 
i położnictwa. Poza astraią zajmujemy się również wdro-
żeniami oprogramowania wspomagającego działania ga-
binetów lekarskich, m.in. mMedica (Asseco), Optimed NXT 
(Comarch), mMedica (Asseco), oprogramowania dla branży 
farmaceutycznej Kamsoft i oprogramowania do zarządza-
nia przedsiębiorstwami CDN Optima i XL (Comarch). Jeste-
śmy partnerem Microsoftu i Della.

Dużo tego. Życiowa dewiza…
Uśmiech na twarzy, szczerość, otwartość. Szacunek do 
drugiego człowieka i wzajemne zaufanie. Zero bezczel-
nego chamstwa. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler

Pabianice, ul. Moniuszki 84
tel. 42 226 20 30
e-mail: kontakt@ekspertgroup.com.pl
www.ekspertgroup.com.pl

LIFE IN. Łódzkie: Szczerze podziwiam Pana za tę miłość 
do cyfr. Mnie do nich zraziła nauczycielka w trzeciej klasie 
szkoły podstawowej i potem już nikt nie mógł do nich 
przekonać. Skąd wzięło się to zamiłowanie?
Adam Osiński: Taki się urodziłem (śmiech) i żaden na-
uczyciel nie był w stanie tego popsuć. Gdy miałem 14 lat, 
zamiast kopać z kolegami piłkę, tworzyłem oprogramo-
wanie i czytałem protokoły księgowe. I tak chcąc nie chcąc 
chłonąłem ten świat cyfr. On jest po prostu fantastyczny, 
nie wiem, jak można go nie lubić.

Oj, można, niech mi Pan uwierzy. Ekspert Group, firma, 
którą Pan stworzył przed kilkunastu laty skupia swoje 
działania na dwóch obszarach – IT i księgowości. Czy 
jeden z nich jest wiodący?
Nie. Oba są równie ważne. W obu odnajduję się doskonale. 
Dla mnie najważniejsze jest to, żeby klienci, którzy do nas 
trafiają, mieli pewność, że znajdą tu pomoc w każdym te-
macie, który związany jest z prowadzeniem biznesu i do-
staną odpowiedź na każde pytanie, które ich nurtuje.

Zostańmy na chwilę w świecie cyfr księgowych. Nie lubi 
Pan, gdy Wasze usługi w zakresie księgowości porównuje 
się do usług biur księgowych. Dlaczego?
Dlatego, że nie jesteśmy biurem księgowym, ponieważ 
te kojarzą się wszystkim jedynie z odbiorem comiesięcz-
nych faktur, ich rozliczeniem i wysłaniem klientowi in-
formacji o należnych zobowiązaniach. My tak nie dzia-
łamy. W momencie, kiedy do mnie trafiają dokumenty 
od klienta, na podstawie zawartych w nich cyfr, jestem 
w stanie zwizualizować sobie dane przedsiębiorstwo 
i po krótkiej analizie, wiem od razu, jak można uspraw-
nić niektóre procesy. I jeśli w kliencie odnajduję partne-
ra biznesowego – otwartego na współpracę, szybko jeste-
śmy w stanie usprawnić działalność przedsiębiorstwa 
wykorzystując do tego także stosowne programy do za-

rządzania. Do obiegu dokumentów z klientami także wy-
korzystujemy nowoczesną technikę, nie każemy klien-
tom dowozić faktur, oni je skanują, wysyłają mailem, my 
je potem wprowadzamy do systemu, do którego klient 
ma swój pogląd. Siedząc w dowolnym miejscu, włączając 
tylko telefon, wie co dzieje się w firmie. Księgowość i in-
formatyka są jak naczynia połączone.

Co dla Pana jest najważniejsze w relacjach 
z partnerem biznesowym?
Wzajemne zaufanie i otwartość na wprowadzanie zmian, 
takich, które mogą usprawnić działalność przedsiębiorstwa 
i w krótszej lub dłuższej perspektywie przynieść oczekiwane 
zyski. Nie lubię też chodzenia na skróty, omijania przepisów, 
w celu maksymalizacji zysków. Z takimi firmami na pewno 
nam nie po drodze. Działamy zgodnie z literą prawa, zawsze 
mając na uwadze dobro naszych klientów. Zawsze wskazu-
ję klientom, jak uczciwą drogą dojść do zamierzonego celu. 
Działania na pograniczu prawa podatkowego, nie są dla nas, 
a poza tym skutkują ogromnymi karami.

Więc nie warto omijać przepisów. W obszarze jakiego 
doradztwa finansowego czuje się Pan najlepiej?
Każdego, który prowadzi do zadowolenia naszych part-
nerów, ale w jednym faktycznie odnajduję się wyjątkowo 
dobrze – tworzeniu grup kapitałowych. Byłem zewnętrz-
nym dyrektorem finansowym w firmie, którą dla bezpie-
czeństwa finansowego trzeba było przekształcić, tworząc 
kilkanaście powiązanych spółek.

Na czym polega rola zewnętrznego dyrektora 
finansowego?
Między innymi, na optymalizacji procesów, na usuwaniu 
niepotrzebnych działań i automatyzowaniu kolejnych, co 
przekłada się, chociażby na szybsze wykonywanie pracy. 
Taka osoba z zewnątrz dzięki świeżemu spojrzeniu i braku 
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LIFE IN. Łódzkie: Jak się zaczyna swój biznes, to co jest 
najważniejsze – dobry pomysł, pieniądze czy może 
jeszcze coś innego?
Marcin Pabijanek: To wszystko się łączy – pomysł, 
pieniądze, właściwy czas, trochę szczęścia… Jest taka 
opinia, która głosi, że jak ma się pomysł, to można być 
pewnym, że na świecie kilka zespołów już nad nim pra-
cuje. Od czegoś jednak trzeba zacząć, więc jak już mamy 
pomysł na biznes, to powinniśmy się skupić na tym, aby 
dzięki niemu można było rozwiązać problemy właściwej 
grupy docelowej. A jeśli jeszcze nasz produkt czy usługa 
mają Minimum Viable Product, czyli coś, co nie czyni ich 
jeszcze doskonałymi, ale dzięki czemu można je wpro-
wadzić na rynek, a przy tym udowodnimy, że w sposób 
skalowany i powtarzalny możemy pozyskiwać klientów, 
to jestem pewien, że wcześniej czy później pojawią się 
pieniądze i sukces.

Stare powiedzenie, przekazywane przez doświadczonych 
przedsiębiorców tym, którzy są na początku swojej 
biznesowej drogi głosi, że zanim zarobisz, musisz stracić. 
Czy zawsze wchodząc w biznes, płaci się frycowe?
Frycowe nazwałbym po prostu błędami, które każdy 
przedsiębiorca i menadżer popełniają. Dlatego nie dopro-
wadzajmy do sytuacji, w której strach przed popełnieniem 
błędu zdeterminuje nasze postępowanie. Nie warto. War-
to jednak zminimalizować ilość błędów i ich cenę w po-
staci zmarnowanego czasu lub pieniędzy. Inaczej mówiąc: 
nie wchodźmy od razu dwiema nogami do rzeki.

Zły zbieg okoliczności, błędy w biznesplanie, niesolidność 
partnerów biznesowych, niefrasobliwość w inwestycjach 
– co zwykle prowadzi przedsiębiorcę do bankructwa?
Przyczyn może być wiele, więc przywołam tutaj trafny 
opis amerykańskiego ekonomisty i pisarza Jima Collinsa. 
W książce „Jak upadają giganci”, relacjonował on efekty 
pewnego projektu badawczego i wyróżnił pięć etapów 
zbliżającego się upadku przedsiębiorstwa. Pierwszy to 
pycha będąca wynikiem sukcesu, drugi – chaotyczne się-
ganie po więcej, trzeci – negowanie ryzyka i zagrożenia, 
czwarty – rozpaczliwe szukanie ratunku i wreszcie piąty 
– odejście w niebyt lub nieistotność.

Jakiś czas temu Pan też zbankrutował… Dlaczego?
Właśnie przez błędne decyzje finansowe, chaotyczne się-
ganie po więcej i negowanie ryzyka. Złamałem po prostu 
zasady zarządzania finansami osobistymi. Dziś już wiem, 
że warto strzec się wszystkiego, co jest nazbyt obiecujące!

Do bankructwa można się jakoś przygotować?
Z pewnością tak, chociażby poprzez właściwą strukturę 
prawną firmy, ale rzadko kiedy i mało kto, zaczynając biz-
nes, myśli o bankructwie. Chyba szkoda. Nie należy zatem 
oczekiwać, że kiedy pojawią się symptomy zapowiadające 
upadek przedsiębiorstwa, to od razu będziemy wiedzieli, jak 
reagować i co robić.

Wrócił Pan jednak do biznesu, zajął się inwestycjami 
w nieruchomości komercyjne, stworzył platformę 
crowdinvestingową, która pozwala innym na takie 
inwestycje. Czego nauczyło Pana bankructwo?
Nie wiem, czy bankructwo czegoś uczy, ono pokazuje, ja-
kie błędy się popełniło, prowadząc biznes, ale to wcale 
nie oznacza, że w przyszłości ich znowu nie popełnimy. 
Po upadku firmy podjąłem pracę w bankowości, jednak 
nigdy nie przestałem myśleć o swoim biznesie. Dlatego 
pracując obserwowałem to, jakie możliwości inwestowa-
nia mają osoby indywidualne. Zauważyłem, że większość 
dostępnych produktów – fundusze, akcje, produkty struk-
turyzowane, obligacje – nie daje inwestorom poczucia bez-
pieczeństwa i ochrony swoich oszczędności, a także nie 
pozwalają osiągnąć stabilnego zysku ponad inflację. Wtedy 
pojawił się pomysł na inwestowanie w nieruchomości ko-
mercyjne. Cała reszta działań była już tylko jego efektem.

Uważa się Pan dziś za człowieka sukcesu?
Sukces to realizacja wartościowych ideałów, a przez to wpły-
wanie na życie innych. Chyba po to żyjemy. Materialny wy-
miar sukcesu to tylko dodatek do tego, co dajemy innym.

Gdyby ktoś, kto zaczyna właśnie inwestować 
oszczędności, poprosił Pana o kilka rad, które pozwolą 
mu dobrze wystartować, to co by usłyszał?
Zacznijmy od tego, że w biznes nie powinniśmy wchodzić 
z długami. Spłaćmy zatem złe długi, które zaciągnęliśmy 

Warto strzec się wszystkiego, 
co jest nazbyt obiecujące!

na zakup dóbr konsumpcyjnych, zarówno trwałych, jak 
mieszkanie czy samochód, ale też nietrwałych, jakimi są 
ubrania czy jedzenie. Następnie zbudujmy poduszkę fi-
nansową, czyli przygotujmy oszczędności na „czarną go-
dzinę”, które pozwolą nam przetrwać ewentualne kryzy-
sy. Minimum to trzykrotność miesięcznych kosztów życia. 
A zatem jeżeli miesięcznie wydajemy 8000 zł, to 24000 zł 
powinniśmy mieć odłożone i ich nie dotykać.
Kolejna rada, to konieczność systemowego zarządzania swo-
imi finansami, co oznacza, że powinniśmy podzielić budżet, 
którym dysponujemy na kategorie (na przykład przyjemno-
ści, bieżące opłaty, inwestycje, edukacja, pasje) i szczegółowo 
kontrolować wydatki z każdej kategorii. Prowadząc biznes, 
zawsze należy pamiętać o regularnym oszczędzaniu i odkła-
dać minimum 10 procent tego, co zarabiamy. Warto to robić 
do końca aktywności zawodowej. A zatem jeśli wypłacamy 
sobie 10000 zł, to z tego 1000 zł powinniśmy odłożyć na konto 
oszczędnościowe. W tym kontekście warto też unikać życia 
ponad stan i wydawać więcej niż się zarabia. Pomoże nam 
w tym, chociażby rezygnacja z kart kredytowych i debeto-
wych. Zanim podejmiemy decyzję dotyczącą prowadzone-
go biznesu, warto poprosić o radę mądrzejszych i bardziej 
doświadczonych. Wiem, że do tego trzeba mieć pokorę, o co 
trudno, ale zapewniam, że to zawsze daje pozytywny efekt. 
Jeżeli mamy zamiar inwestować i mamy na to środki, to in-
westujmy, ale tylko w przedsięwzięcia, które rozumiemy. 
Wcześniej jednak sprawdźmy, skąd ma pochodzić obiecany 
zysk i czy jest możliwy do osiągnięcia. No i unikajmy przed-
sięwzięć obiecujących niebotyczne zyski, bo takich po pro-
stu nie ma. Chyba że chodzi o te z pogranicza kryminału. 
W biznesie ważne jest też to, aby we właściwym czasie pod-
jąć właściwą decyzję. Bywa, że brak decyzji, albo zwlekanie 
z nią ponad miarę, sprawiają, że okazja nam ucieknie. (ht-
tps://social.estate/bledy-finansowe/). Na koniec jeszcze jedna 
rada – zawsze działaj zgodnie z planem. Ustal cele, przygotuj 
harmonogram działań, stwórz obraz aktualnej sytuacji fir-
my i wartość majątku netto, określ moment, w którym chcesz 
osiągnąć niezależność finansową i działaj! (https://social.
estate/wolnosc-finansowa/). Sytuacja, którą spowodowała 
pandemia koronawirusa, mocno zamieszała w gospodarce.

Jedni mówią, że przed nami kryzys, który już niebawem 
spowoduje falę bankructw, inni uważają, że nie będzie 
tak źle. A Pana zdaniem czego możemy się spodziewać?
Coraz częściej słyszy się o tym, że zaczynają się czasy 
VUCA. Termin ten, opracowali amerykańscy wojskowi, 
by opisywać rzeczywistość zimnej wojny. Pochodzi on od 
angielskiego akronimu: Volatility – zmienność, Uncerta-
inty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity 
– niejednoznaczność. Pierwotnie mówił o tym, że w star-
ciu dwóch zimnowojennych gigantów nie da się niczego 
przewidzieć. Dziś, w obliczu gwałtownie postępujących 
przemian technologicznych i społecznych, coraz częściej 
pojęcia „czasy VUCA” używa się w zarządzaniu i biznesie 
podkreślając, że nikt nie może być pewny przyszłości. Je-
dynym sposobem, aby zabezpieczyć swój byt w przyszło-
ści, jest zatem dążenie do niezależności finansowej i pod-
noszenie finansowego IQ. l

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski

Marcin Pabijanek
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Kilka lat temu podjął niewłaściwe decyzje finansowe i stracił wszystkie oszczędności. 
Nie poddał się i wrócił do biznesu. Dziś pomaga budować kapitał inwestorom 

indywidualnym. Marcin Pabijanek, założyciel platformy Social.Estate do inwestowania 
w nieruchomości komercyjne, podpowiada  jak uzyskać finansową niezależność.

Założyciel pierwszej w PL platformy do budowania 
majątku i ochrony oszczędności przez nieruchomo-
ści komercyjne – www.social.estate. Prywatnie mąż 
jednej żony i tata dwóch córeczek. Wierzy, że sukces 
niewiele ma wspólnego z wygodą, a im dłużej po-
trafisz przebywać w strefie dyskomfortu, tym bliżej to 
Twojego celu, a siłą napędową wszelkich osiągnięć 
jest wiara i realizowanie wartościowego ideału
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LIFE IN. Łódzkie: Polski rząd, podobnie jak rządy 
innych krajów, powoli odmraża gospodarkę – można 
już korzystać z restauracji, teatrów, kin, a nawet 
organizować wesela. Sytuacja na giełdach wraca do 
stanu sprzed pandemii. Czy można mówić, że kryzys 
się skończył?
Marcin Ślawski: Moim zdaniem pod wieloma wzglę-
dami jest jeszcze za wcześnie na „odtrąbienie sukcesu”. 
Po pierwsze, obecnie dzienna liczba zachorowań (rozmo-
wę przeprowadzono na początku czerwca – przyp. red.) 
wcale drastycznie nie spadła i jest na poziomie między 
300 a 600 nowych przypadków dziennie. Po drugie tego 
typu wstrząsy widoczne są w gospodarce często nie od 
razu, tylko nawet po kilku miesiącach. Ostatnie infor-
macje z polskiego rynku pracy mówią o dużej dynamice 
wzrostu bezrobocia. Ogólnie bezrobocie w Polsce jest jesz-
cze poniżej 10 procent, ale martwić może duża dynami-
ka jego wzrostu. Trudno dzisiaj powiedzieć jaki poziom 

Recesja? Zobaczymy niedługo
W inwestycjach istnieje tzw. indeks strachu i chciwości – im wyższa chciwość, 
tym powinna być większa ostrożność inwestorów i vice versa – kiedy panuje 
paniczny strach, wtedy mogą pojawić się okazje inwestycyjne. Warto zatem 

podejmować decyzje w pełni świadomie, rozumiejąc lub przynajmniej próbując 
zrozumieć ryzyka, które mogą wystąpić i znać potencjalne korzyści. Rozmawiamy 

z Marcinem Ślawskim, właścicielem firmy Superior Investment z Łodzi.

Zajmuje się pan doradztwem finansowym, więc 
zapytam, w co dziś warto inwestować? A może lepiej 
wstrzymać się z inwestycjami?
Powiem przewrotnie – to zależy. Warto na pewno po-
dejmować decyzję w pewni świadomie rozumiejąc lub 
przynajmniej próbując zrozumieć ryzyka, które mogą 
wystąpić oraz oczywiście znać potencjalne benefity. 
Trudniejsze okresy o wyższej niepewności powinny być 
w pewien sposób dyskontowane przez niższe ceny ak-
tywów. Poza tym w inwestycjach jest taki parametr, jak 
indeks strachu i chciwości – im wyższa chciwość, tym 
powinna być większa ostrożność inwestorów i vice ver-
sa – kiedy panuje paniczny strach, wtedy mogą pojawić 
się okazje inwestycyjne. Ale generalnie to zbyt ogólne 
pytanie, bo zależy od konkretnego przypadku i konkret-
nego inwestora.

Przed pandemią koronawirusa doskonałym miejscem 
do inwestowania były nieruchomości. Dziś praktycznie 
całkowicie stanęła sprzedaż mieszkań szczególnie tych 
pod wynajem. Uda się w jakiś sposób rozruszać ten 
rynek, czy grozi mu kryzys?
Różne statystyki z ostatnich tygodni oraz informacja 
o upadłości jednej z największych w ostatnim czasie firm 
ogólnopolskich z branży pośrednictwa w obrocie nie-
ruchomościami nasuwają wnioski, że liczba transakcji 
na tym rynku jest inna niż była. W mojej opinii mamy 
i będziemy mieć dwa główne czynniki, które zdecydują 
o zachowaniu tego rynku w krótkim i średnim okresie. 
Na minus będzie, tak jak już wspomniałem wcześniej, 
wyższe bezrobocie i prawdopodobne niższe dochody 
przedsiębiorców i pracowników w części sektorów oraz 
pewne restrykcje banków w udzielaniu kredytów hipo-
tecznych. Natomiast na plus dla przyszłego popytu i cen 
na tym rynku będzie działać bliskie zera oprocentowanie 
lokat bankowych i chęć ucieczki z pieniędzmi w stronę 
inwestycji, które mają wyższy potencjał zysków. Z infor-
macji, które posiadam, wynika, że wzrosła liczba miesz-
kań kupowanych za gotówkę – czyli na rynek trafiają inni, 
często bardziej zamożni inwestorzy. Generalnie uważam, 
że możemy mieć pewną korektę i – jak to zwykle bywa – 
będzie ona w największym stopniu dotyczyła „nowicju-
szy” na tym rynku, którzy uważali, że warto kupować 
wszystko na wysokim poziomie zadłużenia, warto być 
deweloperem, nie mając specjalnie doświadczenia i moż-
liwości w tym zakresie itd. Poza tym w wielu przypadkach 
mieliśmy także do czynienia z dużą „chciwością”, o której 
wspomniałem w odpowiedzi na poprzednie pytanie.

W ostatnich miesiącach ci, którzy zainwestowali 
w dolara, euro czy franka szwajcarskiego mogli zarobić. 
Co Pan sądzi o inwestowaniu w walutę?
Według mnie trudno w ogóle mówić o „inwestowaniu 
w waluty”, ponieważ to bardziej spekulacja lub próba 
przygotowania się na trudniejsze czasy. Rozmawialiśmy 
o tym w poprzednim wydaniu magazynu. Oczywiście są 
osoby przekonane o wartości silnych walut: dolara ame-
rykańskiego czy franka szwajcarskiego, które czują się 
bezpiecznie, posiadając oszczędności w tych walutach 
i dla nich zawsze będzie to jeden ze sposobów inwestycji. 

Uzasadnionym pomysłem jest też inwestowanie obcych 
walut choćby w bezpieczne i płynne fundusze inwestycyj-
ne na przykład jako zabezpieczenie posiadanego już kre-
dytu hipotecznego w danej walucie – wtedy minimalizuje-
my ryzyko wahań kursu i problemów z tym związanych. 
Powstaje jednak pytanie, czy rzeczywiście znajdziemy taki 
fundusz, który spełni te kryteria i dodatkowo pokryje kosz-
ty kredytu – to już bardziej zaawansowana, często wyma-
gająca głębszej analizy kwestia.

Problemy ma dziś wielu drobnych inwestorów, którzy 
zdecydowali się na przeznaczenie swoich środków w 
apart – i condohotele w miejscowościach turystycznych. 
Lockdown całkowicie sparaliżował turystykę i nie 
wiadomo kiedy i czy w ogóle ruszy?
Inwestycje, o których Pan wspomniał, rzeczywiście były 
popularne w ostatnich latach, ale… Każda inwestycja 
obiecująca zysk powyżej bonów skarbowych, a zwłaszcza 
taka, która obiecuje 7-8 procent rocznie wiąże się z okre-
ślonymi ryzykami. Zawsze jest pytanie o to, czy te ryzy-
ka zostały prawidłowo przeanalizowane i zdefiniowane, 
bo z nimi jest zazwyczaj tak, że ujawniają się w różnych 
nieoczekiwanych momentach. W ostatnich tygodniach 
warszawski sąd ogłosił upadłość jednej spółki z tej bran-
ży. Być może jest to jednostkowy przypadek, zobaczymy.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że część 
pracodawców przyjęła nowy model pracy i wysłała 
swoich pracowników z komputerami do domu. 
W wielu przypadkach doskonale się to sprawdza. Czy 
to znaczy, że możemy się spodziewać opustoszałych 
powierzchni biurowych?
Mam podobne obserwacje i słyszałem przynajmniej 
już o kilku takich przypadkach. Nagle, w nowych wa-
runkach, okazuje się, że można prowadzić biznes 
na mniejszej powierzchni. Następuje w tym momencie 
weryfikacja modelu stacjonarnej pracy w biurze. I zno-
wu powtarza się wniosek z wcześniejszego pytania – jeśli 
ktoś pod wpływem entuzjastycznego szkolenia stwier-
dził, że teraz będzie budował biurowiec, wykorzystując 
na przykład duże zadłużenie i wysoki koszt pieniądza – 
to może się rozczarować. l

***
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 inwestycyj-
nego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do 
zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek 
instrumentu finansowego, jak również innych informacji 
rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.

Jest doradcą, menedżerem i analitykiem biznesowym. Od kil-
kunastu 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 In-
stitute of Marketing (Anglia).

Marcin Ślawski

Łódź, al. Kościuszki 39 lok. 12
tel. 608 477 112
e-mail: biuro@superiorinvestment.pl
www.superiorinvestment.pl

będzie pod koniec roku, ale wzrost bezrobocia, niższe 
dochody dla przedsiębiorców, często obniżki wynagro-
dzeń u pracowników – to wszystko najprawdopodobniej 
przełoży się na niższy popyt konsumpcyjny. Niższy popyt 
konsumpcyjny to jak wiadomo ryzyko recesji, która jest 
w tym roku bardzo prawdopodobna. Jak duża? To okaże 
się za kilka miesięcy.
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Młode firmy przy wsparciu Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej roz-
wijają pomysły, które przyspiesza-
ją kolejną rewolucję przemysłową. 
W S5-Akceleratorze Technologii 5G 
łódzkiej strefy powstają między in-
nymi: autonomiczne wózki widłowe, 
systemy do tworzenia „cyfrowych 
bliźniaków” fabryk, czy narzędzia do 
przenoszenia produktów w wirtu-
alny świat za pomocą rozszerzonej 
i wirtualnej rzeczywistości. Startupy 
mogą liczyć nawet na 600 tysięcy 
złotych wsparcia i opiekę meryto-
ryczną mentorów.

Mówisz 5G – myślisz Łódź, słyszysz 
5G dla przemysłu – myślisz Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Dla-
czego? Bo łódzka strefa jako pierw-
sza na świecie zaczęła wspierać 
startupy w tworzeniu innowacji 
5G dla przemysłu. Za swoją dzia-
łalność w tej materii otrzymała 
nagrodę od fDi Magazine z grupy 
Financial Times, którego redak-
cja co roku przygotowuje ranking 
najlepiej działających stref ekono-
micznych na świecie. W progra-
mie S5, który strefa realizuje od 
początku roku jest już kilkanaście 
startupów. To firmy polskie i zagra-
niczne, które dzięki akceleratorowi 
strefy rozpoczęły swoją biznesową 
przygodę w Łodzi.

Część startupów już pracuje nad 
rozwojem pomysłów opartych 
o technologię 5G, które testowane 
będą, a w przyszłości wykorzysty-
wane przez partnerów i inwesto-
rów strefy, takich jak Miele, Indigo 
Nails, Wielton czy PGE. Partnerem 
technologicznym w S5 jest firma 
Ericsson, która zapewnia edukację 
dla dużego biznesu. Łódzka strefa 
do programu poszukuje kolejnych 
firm. Zgłoszenia można przesyłać 
do 25 czerwca. Program realizo-
wany jest z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego, II.1.2: Profesjonalizacja 
usług biznesowych.

ConnectedVR 
Zespół ConnectedVR tworzy przestrzeń, platformę do jednoczesnej współpracy 
wielu użytkowników w spersonalizowanym środowisku VR. Umożliwia stworzenie 
w wirtualnej rzeczywistości kopii przestrzeni istniejących i planowanych, np. obiek-
tów przemysłowych, scenariuszy szkoleniowych. Platforma łączy się czujnikami 
umieszczonymi przykładowo w fabryce i na podstawie przesłanych danych two-
rzy tzw. wirtualnego bliźniaka. Dzięki technologii 5G dostęp do danych jest niemal 
natychmiastowy i pozwala błyskawicznie reagować na zmiany na terenie fabryki.

Inovatica AGV 
Startup opracował system, który pozwala na zamianę dowolnego wóz-
ka widłowego w wózek autonomiczny. Urządzenia świetnie sprawdzają 
się tam, gdzie istnieje duża liczba zadań o powtarzalnym charakterze np. 
wewnętrzny transport palet między magazynem a zapleczem produk-
cji. Pojazdy opracowane przez Inovatica AGV mogą pracować w warun-
kach niekorzystnych dla człowieka, jak np. hałas, chłód czy brak światła. 
Dlatego uznaje się je za ważny element kolejnej rewolucji przemysło-
wej, a ich potencjał dodatkowo zostanie wzmocniony w sieci 5G. 

Omniaz Poland 
Innowacja opracowana przez startup Omniaz Poland zamazuje różnice pomię-
dzy światem cyfrowym a rzeczywistym za pomocą rozszerzonej rzeczywisto-
ści. Pozwala konsumentowi w telefonie zobaczyć w swoim mieszkaniu w 3D 
jak wygląda i działa dany produkt przed dokonaniem zakupu. Technologia ma 
sprawić, by kupowane produkty były idealnie dopasowane do potrzeb klienta, 
przez co zmniejszy się procent odsyłanych produktów po dokonanym zaku-
pie. Jest to szczególnie ważne, gdyż startup skupia się na branży meblarskiej, 
AGD i RTV, które wymagają odwiedzin w sklepie przed dokonaniem zakupu.

SMART PD 
Zespół powstałby rozwinąć rozwiązanie IoT służące do diagnosty-
ki urządzeń elektroenergetycznych (na przykład transformatorów). Dzięki 
zastosowaniu zaawansowanej, niezwykle czułej metody - emisji aku-
stycznej, będziemy w stanie monitorować rozwój niekorzystnych zjawisk, 
czyli wyładowań niezupełnych. Obserwacja pozwoli na reagowanie 
przed wystąpieniem uszkodzenia urządzenia (predictive maintenance), 
co przełoży się na znaczące oszczędności ich właściciela. Produkt po-
trzebuje stabilnego łącza, takiego, jakie gwarantuje technologia 5G. 

Surveily 
Tworzy rozwiązanie służące do poprawy standardów bezpieczeństwa w przemy-
śle produkcyjnym poprzez automatyzację nadzoru nad procedurami BHP. System 
za pomocą sztucznej inteligencji dokonuje analizy i interpretacji obrazu z wielu ka-
mer w czasie rzeczywistym. Następnie, jeśli zachodzi taka konieczność, podejmuje 
działanie na podstawie zdefiniowanych reguł. Działanie systemu można porów-
nać do fotoradaru do wykrywania przewinień BHP. System wymaga przesyłania 
dużej ilości obrazu wideo wysokiej jakości, na co pozwala technologia 5G. 

WEARFITS 
Chce przyspieszyć transformację cyfrową przemysłu odzieżowego poprzez wykorzy-
stanie technologii 3D, AR i 5G. Startup umożliwia producentom i sprzedawcom odzieży 
oraz obuwia, dostarczanie konsumentom niesamowitych cyfrowych doświadczeń za-
kupowych poprzez wysokiej jakości wizualizacje oraz lepsze dopasowanie rozmiaru. 
Wystarczy podać swoje wymiary, wybrać sukienkę lub spodnie i zobaczyć, jak będą 
wyglądały na własnej sylwetce. Dzięki wysokiej jakości skanom 3D butów można 
przyglądać się im w AR tak samo, jak w rzeczywistości. Wiele wskazuje na to, że 
technologia 5G stworzy możliwość przeglądania online wirtualnych półek w sklepach.

Startupy tworzą innowacje 5G dla przemysłu
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LIFE IN. Łódzkie: O finanse zawsze trzeba dbać, 
a w dzisiejszych bardzo niepewnych czasach szczególnie 
liczymy każdą wydaną złotówkę. Często sami nie 
dostrzegamy, że pewne rzeczy są nam zupełnie zbędne. 
W jakim zakresie ekspert od finansów jest nam w stanie 
pomóc zapanować nad domowym budżetem?
Agata Lewkowicz: Okres przymusowego pobytu w domu 
uświadomił wielu z nas, jak często wydajemy pieniądze 
bez żadnego planu. Przekonaliśmy się, że wcale nie musi-
my kupować kolejnej bluzki, pary butów, kosmetyków, od 
których uginają się półki w łazience, a kupiliśmy na zapas, 
bo były promocje. Zobaczyliśmy, jakie w związku z tym 
oszczędności możemy poczynić. Obawiam się jednak, 
że po odmrożeniu gospodarki, szybko wrócimy do sta-
rych nawyków. A zapanowanie nad domowymi wydatka-
mi może znacząco poprawić naszą sytuację materialną. 
I jeśli sami mamy z tym kłopot, warto skorzystać z pomo-
cy specjalisty do finansów. Czasem prowadzę warsztaty 
dotyczące budżetu domowego. Proszę wierzyć, że wiąże 
się to za każdym razem z ogromnymi emocjami. Jedni 
są zaskoczeni ilością pieniędzy, które bez sensu wydają, 
inni zaś tym, jak to się dzieje, że wydają więcej, niż mają. 
U jednych i drugich zawsze można znaleźć rezerwy więk-
sze i mniejsze, każdy ma zupełnie inną sytuację. Wpro-
wadzenie zarządzania budżetem domowym może przy-
nieść tylko same korzyści. W mojej pracy podczas spotkań 
z klientami omówienie domowego budżetu to bardzo waż-
ny element spotkania.

Gdy mamy pracę często nie myślimy o tym, że możemy 
stracić ją z dnia na dzień. Czy przed utratą stałych 
dochodów można się zabezpieczyć?
Faktycznie niepokój dotyczący utraty pracy dotyka wiele 
osób. W związku z COVID-19 to ryzyko bardzo wzrosło, 
a dla dużej grupy pracowników stało się faktem. Przed 
utratą stałych dochodów jak najbardziej można się za-
bezpieczyć. W Polsce cały czas mamy niską świadomość 
ubezpieczeniową. Gdybyśmy przeprowadzili szybką 
ankietę i zapytali przypadkowych pięć osób, jakie posia-
dają zabezpieczenie albo jakie znają, z dużym prawdo-
podobieństwem usłyszymy o ubezpieczeniu samochodu, 
mieszkania, życia i być może zdrowia. A zabezpieczeniu 
na wypadek utraty pracy i dochodów… być może ktoś coś 
będzie słyszał przy ubezpieczeniu kredytu, ale najczę-
ściej nie wie o co chodzi.

Bezpieczna przyszłość
CZYLI O TYM, JAK WARTO SIĘ ZABEZPIECZYĆ 

O tym, jak zabezpieczyć się przed utratą stałych dochodów, czy na 
wypadek ciężkiej choroby, jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe 

naszych dzieci i jak wybrać najlepszą spośród tysięcy ofert, rozmawiamy 
z Agatą Lewkowicz, konsultantem finansowym firmy OVB. 

upadłości przedsiębiorstwa, zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej przez pracodawcę i wyrejestro-
wania przedsiębiorstwa z właściwego rejestru, zaprze-
stania prowadzenia działalności gospodarczej i jej wy-
rejestrowania z odpowiedniej ewidencji. Polisa na życie 
z ochroną od utraty pracy gwarantuje określony system 
pomocy finansowej, dzięki czemu łatwiej będzie nam 
utrzymać dotychczasowy poziom życia oraz spłacać po-
siadane zobowiązania. Musimy jednak pamiętać, że ist-
nieją sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ma obowiąz-
ku wypłacenia odszkodowania, a nie każdy przypadek 
utraty pracy będzie podstawą do wypłaty świadczenia. 
Mimo utraty pracy polisa nie zadziała, jeśli: rozwiąza-
nie umowy dotyczyło pracy w ramach umowy o dzieło 
lub umowy zlecenie, pracownik sam zakończył stosunek 
pracy, do rozwiązania stosunku pracy doszło w wyniku 
porozumieniu stron, umowa na czas określony wygasła, 
w firmie, w której pracowaliśmy, udziałowcem jest bliska 
nam osoba, utrata pracy nastąpiła wskutek działań wo-
jennych, strajków lub zamieszek. Bardzo ważną rolę od-
grywa również czas od chwili zawarcia umowy, ponieważ 
do zwolnienia nie może dojść tuż po podpisaniu umowy 
ubezpieczeniowej. Ochrona rozpoczyna się zazwyczaj kil-
ka miesięcy po nabyciu ubezpieczenia. Kwota miesięcznej 
składki to 20-40 zł miesięcznie, jedno wyjście na kawę…

Jak wygląda kwestia zabezpieczenia naszego zdrowia. 
Z jakich polis warto skorzystać i nie przepłacić?
Na rynku jest bardzo dużo propozycji i obecnie możemy 
przygotowywać oferty skrojone na miarę pod konkretne 
potrzeby osoby, rodziny. To są bardzo dobre rozwiąza-
nia, o których niestety większość z nas nie ma pojęcia. 
Przykładowo – mało kto wie, że możemy ubezpieczyć się 
na wypadek poważnego zachorowania, jakim są, chociaż-
by choroby nowotworowe. Wiemy, jak kosztowne bywa 
to leczenie i jak często wiąże się z wyjazdem za granicę. 
Wystarczy zajrzeć na FB i portal zrzutka.pl, by zobaczyć, 
ile osób potrzebuje wsparcia. Tymczasem, gdy mamy 
ubezpieczenie – po pierwszej diagnozie realizowane jest 
powtórne badanie, potwierdzające diagnozę. Następnie 
dokumentacja medyczna trafia do bazy kilkunastu tysię-
cy lekarzy specjalistów z wąskich dziedzin na całym świe-
cie. Do konkretnego specjalnego przypadku dedykowany 
jest lekarz i ośrodek na świecie, który daje największe 
gwarancje wyleczenia. Ubezpieczyciel zajmuje się przygo-
towaniem podróży, rezerwacją biletów, pobytu zarówno 
chorego, jak i osoby towarzyszącej. W ramach ubezpiecze-
nia mamy zagwarantowane 2 miliony euro na leczenie.

To ile kosztuje takie ubezpieczenie, pewnie jest 
bardzo drogie?
Wydamy na nie jedynie 80 zł miesięcznie. Wystarczy 
przykładowo zrezygnować z kilku kaw na mieście albo 
z hybryd na paznokciach. Moja cała rodzina jest zabez-
pieczona, bo uważam ten produkt za obowiązkowy w cza-
sach, gdy jedna na cztery osoby zapada na raka.

Jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe naszych dzieci?
Według corocznej analizy przeprowadzonej przez Centrum 
im. Adama Smitha, by wychować dziecko do osiemnastego 

roku życia, trzeba wydać 250 tysięcy złotych. Dobrze 
jeśli jesteśmy zdrowi i mamy pracę, ale tragedia może 
przytrafić się każdemu z nas, czego oczywiście nikomu 
nie życzę. W takiej sytuacji pomóc może polisa posa-
gowa, która zabezpieczy dziecko na wypadek śmierci 
rodzica. Zapewnia ona także dziecku środki na doro-
słe życie, gdy nie dojdzie w naszym życiu do żadnego 
nieszczęśliwego zdarzenia. Ubezpieczonym w takim 
wypadku jest rodzic, a współubezpieczonym dziecko. 
Polisę może wykupić każdy rodzic – zarówno ten świe-
żo upieczony, jak i ten, którego dziecko ma już kilka 
lat. Umowa zawierana jest na konkretny okres od 5 do 
25 lat. Polisa posagowa nie należy do najtańszych. Im 
młodsze dziecko ubezpieczamy, tym mniejszą składkę 
zapłacimy. Przy wyliczaniu składek pod uwagę bierze 
się wiele czynników, nie tylko wiek dziecka, także wiek 
rodzica, jego zawód, stan zdrowia, miesięczne wydatki, 
stan posiadania. Składki kształtują się na poziomie od 
120 złotych miesięcznie do nawet 1000 złotych. Pewną 
alternatywą dla polisy posagowej może być założenie 
konta oszczędnościowego i wpłacanie tam dziecku co 
miesiąc określonej kwoty. Co prawda, w przypadku 
tragedii dziecko nie otrzyma sumy ubezpieczenia, ale 
jeśli tragedii nie będzie, to z pewnością dostanie w dniu 
osiemnastych urodzin czy też podjęcia studiów większą 
kwotę niż tę, którą by mu wypłacił ubezpieczyciel. Tu-
taj bowiem nikt nie potrąca części składki na ochronę 
na wypadek śmierci rodzica. Często zachęcam dziad-
ków do wybrania dla wnucząt takiego rozwiązania. 
Lepiej odkładać drobną sumę na koncie, niż kupować 
dzieciom tony słodyczy.

Optymiści żyją dłużej, a dobrze ubezpieczeni spokojniej. 
Czy dobre zabezpieczenie wiąże się z wysokimi kosztami?
I tak i nie. Moja praca polega na tym, że wyszukuję klien-
tom najkorzystniejsze dla nich dostępne rozwiązania 
w cenie, którą są w stanie zapłacić. Status każdej osoby, 
rodziny jest zupełnie inny. Dla jednych składka 100 zło-
tych miesięcznie będzie bardzo dużym wyzwaniem, dla 
innych 1000 złotych miesięcznie nie jest problemem. 
Chciałabym bardzo mocno podkreślić, że zabezpiecze-
nia absolutnie nie muszą wiązać się z wysokimi kosz-
tami. Jeśli przykładowo rodzice zabezpieczą się, każde 
na 100 tysięcy za łączną składkę około stu złotych mie-
sięcznie, to na wypadek śmierci jednego z nich życie ro-
dziny nie legnie z dnia na dzień w gruzach. Ostatnio dla 
jednego z klientów wyszukiwałam najkorzystniejsze-
go ubezpieczenia na auto po dwóch szkodach w ciągu 
roku. W jednym z towarzystw nowa polisa miała kosz-
tować 5400 złotych, w drugim 2500 złotych.

Moja praca polega na tym, że 
wyszukuję klientom najkorzystniejsze 

dla nich dostępne rozwiązania 
w cenie, którą są w stanie zapłacić „

Co więc nas chroni?
Renta z polisy na życie za nieszczęśliwe zdarzenie, w wy-
niku którego nie możemy trwale lub przez dłuższy okres 
podjąć pracy zarobkowej. Ubezpieczenie od utraty docho-
du pozwala uzyskać ciągłość finansową przez określony 
czas w sytuacji, gdy stracimy pracę. Takie ubezpiecze-
nie dotyczy: rozwiązania stosunku pracy, ogłoszenia 
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Zapewne wybór spośród ponad tysiąca ofert różnych 
polis, kredytów i leasingów nie jest łatwy. W jaki sposób 
znajduje Pani rozwiązanie najkorzystniejsze dla klienta?
OVB Allfinanz to niemiecka firma funkcjonująca na rynku 
równo 50 lat, w Polsce od 1992 roku. Ma podpisane umowy 
z większością instytucji finansowych i ubezpieczeniowych 
na rynku polskim. Mam dostęp do wszystkich produktów 
tych firm i mogę wyszukiwać najkorzystniejsze rozwiąza-
nia. Ze względu na fakt, że to nie poszczególne towarzystwa 
płacą za moją pracę a OVB, moi klienci są spokojni, że fak-
tycznie szukam najlepszego dla nich rozwiązania, a nie ta-
kiego, które da mi większą prowizję. Dla mnie najważniejszą 
zapłatą od klienta będą zawsze rekomendacje i zaufanie.

Co daje Pani ta praca?
Poczucie, że nie zarabiam tylko pieniędzy na życie, ale robię 
coś pożytecznego. Agent ubezpieczeniowy pracuje w opar-
ciu o kilka rozwiązań jednej firmy, ma bardzo ograniczo-
ne pole. Ja szukam rozwiązań najbardziej korzystnych dla 
klienta analizując pośród tysiąca różnych możliwości, nie 
ograniczam się do pracy z jednym towarzystwem. Wiem, że 
dużo lepsze rozwiązania można osiągnąć zabezpieczając się 
z różnych produktów, bo jeden ubezpieczyciel ma w danym 
obszarze genialne rozwiązanie, a drugi w innym. Opraco-
wuję, pokazuję, edukuję i ostatecznie jestem świadkiem de-
cyzji o zabezpieczeniu. Cieszę się, gdy świadomie podejmu-
jemy takie decyzje, nikt z nas nie wie, co może wydarzyć się 
za godzinę, juto, pojutrze. Szczególny obszar mojej troski to 
zabezpieczenie rodziców, aby w wypadku, kiedy jednego 
z nich zabraknie, nie nastąpił krach w życiu rodziny. A jak 
powiedziałam wcześniej, nie musi to wcale drogo kosztować. 
W pracy inspiruję się jednym z najlepszych agentów na świe-
cie Alessandro Forte, który uważa, że ten zawód to najpięk-
niejszy zawód na świecie. Pracę realizuję w systemie ABS 
– analiza, bezpieczne doradztwo i serwis. Podczas pierw-
szego spotkania najczęściej przy kawie, wspólnie z klientem 
analizujemy sytuację, badamy potrzeby. Następnie szukam 
rozwiązań, które będą odpowiedzią na spisane potrzeby 
i  oczywiście będą najkorzystniejsze cenowo. Przygotowanie 
propozycji zajmuje mi na ogół trzy dni. Drugie spotkanie to 
bezpieczne doradztwo, bezpieczne bo przedstawiam alter-
natywne rozwiązania, korzyści, słabsze punkty, aby klient 
ostatecznie mógł wybrać dla siebie najlepsze rozwiązania. 
Na koniec serwis. To nie tylko przypominanie o rocznicy po-
lisy, ale troska o finanse klienta. Jeśli pojawiają się na rynku 
nowe produkty, nowe rozwiązania i klient za tą samą skład-
kę mógłby mieć dużo korzystniejszy produkt, to dbam o to, 
by się o tym dowiedział. Kocham ludzi, a oni to czują i wiem, 
że mają do mnie zaufanie. To piękny zawód, z wielką misją. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Lewkowicz

LIFE IN. Łódzkie: Praca zdalna – ten rodzaj zatrudnienia 
stał się w Polsce ostatnio bardzo popularny. Dlaczego 
przenosimy zawodowe obowiązki do domów?
Ewa Górniak: Ponieważ to się sprawdza. Jak wynika 
z badań Harvard Business School, produktywność osób 
funkcjonujących w modelu „pracuj skąd chcesz” jest wyż-
sza o kilka procent od pozostałych. Poza tym dla praco-
dawców nie jest ważne, gdzie projekty będą realizowane, 
chcą, by zostały wykonane w określonym terminie. Przed 
pandemią tylko pięć procent wszystkich pracowników, 
wykonywało swoją pracę zdalnie. Po pandemii – według 
badania firmy analitycznej Gartner – nawet 30 proc. pra-
cowników może nie chcieć wrócić do firmowego biurka.

Firmy coraz częściej namawiają swoich pracowników do 
przechodzenia na samozatrudnienie. Warto zastanowić 
się nad takim rozwiązaniem?
Myślę, że odsetek osób przechodzących na działalność 
gospodarczą będzie wzrastać, ponieważ korzyść z tego 
mają obie strony – firmom pozwala to zmniejszyć koszty, 
a pracownika chroni przed całkowitą utratą zarobków. 
Jednym z trendów na rynku pracy jest dziś współpraca z in-
terim managerem, wykwalifikowanym specjalistą z dużym 
doświadczeniem zawodowym na najwyższych szczeblach 
zarządzania. Zwykle zawiera się z nim kontrakty czasowe 
na okres realizacji konkretnych zadań. Taki manager, zosta-
je wynajęty w celu wprowadzenia zmian lub realizacji przy-
gotowanej wcześniej strategii. Celem jego działań jest, cho-
ciażby podniesienie wartości firmy, wdrożenie kluczowych 
zmian czy usprawnienie procesów biznesowych.

Które branże najbardziej dotyka obecnie i dotknie 
w najbliższej przyszłości kryzys?
Szczególnie ucierpiały branża turystyczna, hotelarska i ga-
stronomiczna. Wielu pracownikom skrócono wymiar czasu 
pracy do części etatu, a osobom na umowach cywilnopraw-
nych podziękowano za współpracę. Z drugiej strony zakłady 
pracy, które miały duże zapotrzebowanie na pracowników 
musiały ograniczyć personel do niezbędnego minimum. 
Z problemami mierzą się również rolnicy. Po ogłoszeniu sta-

Trudny czas 
dla pracodawców

Czy chętnie przenosimy pracę do 
domu? Dlaczego w cenie są dziś 
interim managerowie? W jakich 

branżach nie będzie zwolnień? – na te 
i wiele innych pytań odpowiada 

Ewa Górniak, Starszy Specjalista ds. 
Rekrutacji w firmie Gravet Consulting.

nu pandemii duża część obywateli Ukrainy zdecydowała się 
wrócić do kraju. Brak możliwości zatrudnienia sezonowych 
pracowników ze Wschodu będzie stanowiło duży problem.

Specjaliści szacują, że stopa bezrobocia w Polsce może 
eksplodować na koniec roku z 5 do 15 procent. Kto nie 
musi się obawiać utraty pracy?
Można dziś zaobserwować wyraźny spadek zainteresowania 
pracownikami umysłowymi, na przykład zatrudnionymi 
w administracji. Z kolei według badań firmy Grant Thornton 
najniższy spadek popytu zauważono w grupie specjalistów 
z obszaru finansów i ekonomii, a dla głównych księgowych 
ofert pracy jest nawet więcej niż przed kryzysem. Wzrosło 
natomiast zapotrzebowanie na pracowników fizycznych. 
Tutaj dużym zainteresowaniem cieszą się pracownicy bu-
dowlani, magazynierzy, kierowcy. Powodzeniem cieszy się 
również branże e-commerce, IT oraz spożywcza.

W czasie lockdownu spowodowanego przez koronawirusa 
Gravet Consulting ruszył z akcją #CVSupport. Proszę 
przypomnieć co to za akcja i do kogo jest skierowana?
Prowadzimy obecnie akcję #CVSupport, aby wesprzeć oso-
by, które utraciły pracę w związku z kryzysem wywołanym 
koronawirusem. Bezpłatnie konsultujemy ich CV. Aby uzy-
skać pomoc konsultanta, wystarczy przesłać do nas życiorys 
na adres: info@gravet.com.pl i w tytule wpisać: #CvSupport. 
Dodatkowo nasza firma rozszerzyła ofertę dla firm o projek-
ty związane z outplacementem (jest to, program wsparcia 
dla pracowników zwalnianych przez firmy) oraz doradz-
twem kariery dla osób indywidualnych. 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



Imieniny, urodziny, dzień kobiet, ślub – okazji jest co niemiara, 
a nawet bez okazji, ale… Po wejściu do kwiaciarni zawsze 
zastanawiam się, jakie wybrać kwiaty. Co będzie pasowało, 
a z czym lepiej nie ryzykować. Jeżeli też tak macie, to ten tekst 
jest właśnie dla Was.

Kwiaty mają do siebie to, że nieważne, jakie i z jakiej 
okazji dostajemy je, zawsze jest nam miło. To prawda, 
ale nie ostateczna. Dawno, dawno temu, gdy w pol-
skich kwiaciarniach były tylko goździki, problem jaki 
bukiet wybrać nie istniał. Goździk pasował na każdą 
okazję – z okazji urodzin mamy, nauczycielce na za-
kończenie szkoły i młodej parze na nową drogę życia. 
Od tamtego czasu sporo się pod tym wzglę-
dem w polskich kwiaciarniach zmieniło – 
kwiatów jest mnóstwo i tak, jak 
można komuś sprawić 
przyjemność, tak można 
popełnić gafę. A zatem, 
jakie kwiaty są odpo-
wiednie dla mamy, babci 
lub na randkę z dziewczyną? 
Jakie wybrać kiedy musimy wrę-
czyć je na oficjalnym spotkaniu?

Róże – w zależności od okazji
Najpopularniejszymi i najczęściej 
wręczanymi kwiatami są róże. 
Na świecie występuje ponad dwieście 
dzikich gatunków tych kwiatów i pra-
wie dwadzieścia tysięcy szlachetnych. 
Mają co najmniej kilka kolorów i każdy 
z nich ma inną symbolikę. Skupmy się na tych 
najbardziej popularnych.

Przynoszę Tobie moja dziew-
czyno siedem czerwonych róż. 
Powiedz czy będziesz moją na za-
wsze już – śpiewał przed laty Mie-
czysław Fogg. W kwiatowej symbo-
lice czerwone róże zawsze oznaczają płomienną 
miłość. Dlatego są idealne, gdy chcemy je podarować 
ukochanej lub osobie, z którą chcielibyśmy, by połą-
czyło nas gorące uczucie. Pojedyncza czerwona róża 
doskonale pasuje na pierwszą randkę.

Róże pomarańczowe oznaczają fascynację i przy-
jaźń, a także uznanie i wdzięczność. Pasują jako kwiaty 
imieninowe i na takie okazje, jak awans w pracy, albo 
spotkanie po długim czasie. Inne kolory, które także się 
sprawdzają na takie okazje to róże herbaciane i różowe.

Biała róża to z kolei symbol niewinności, czystości 
i delikatności, podobnie jak frezja. Jest zatem idealna 
dla dziecka, ale świetnie sprawdzi się także na prze-
prosiny. No i oczywiście jako bukiet ślubny.

Unikajmy bukietów z żółtych róż, które symbolizu-
ją zazdrość, wredność i złe uczucia. Zresztą wszystkie 

kwiaty w tym kolorze mogą sprawić przykrość obda-
rowanej osobie. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, 
w których lepiej wręczyć żółtą różę…

Tulipany, gerbery, anturium
Niewiele mniej popularne od róż są tulipany, z których 
można komponować bukiety w różnych kolorach. Takie 
kompozycje doskonale sprawdzają się w dzień kobiet 
i z innych okazji, podczas których obdarowujemy ko-
bietę. Nie są tak zobowiązujące jak róże.

Gerbery i słoneczniki wyrażają szacunek i uznanie. 
Stateczne i eleganckie są doskonałe, jeśli wręczamy je 
przełożonym, partnerom biznesowym, ale także uzna-

nym artystom i politykom. Warto 
o nich pomyśleć tak-
że z okazji jubileuszu 
czy uroczystości pań-

stwowej. W wyjątko-
wych sytuacjach 
i wtedy, gdy chce-
my podkreślić na-

sze bezgraniczne 
uznanie dla osoby 

gerbery i słoneczniki 
może zastąpić anturium 

– kwiat piękny i znacznie 
trwalszy od innych.

Narcyzy, żonkile, 
storczyki

Z narcyzami le-
piej być ostroż-
nym. Kwiaty 
te symbolizują 

bowiem miłość bez 
wzajemności oraz zdra-

dę. Nie należy ich wręczać osobom, któ-
re słabo znamy, a które mogą znać mowę 
kwiatów. Taki bukiecik możemy sprawić 
sobie dla poprawy samopoczucia.

Żonkile symbolizują rycerskość i odwa-
gę, więc doskonale mogą pasować jako doda-
tek do podziękowań czy gratulacji z jakiejś 
wyjątkowej okazji. Ze względu na kolor, któ-
ry symbolizuje zdradę, starajmy się ich nie 
wręczać ukochanej osobie.

Storczyki i orchidee to bardzo efektowne 
kwiaty, wyrażają piękno, elegancję i zmysło-
wość. Każdemu, kogo nimi obdarowujemy, 
wyrażamy wdzięczność i coś nieuchwytnego, 
co niesie ze sobą luksus, przepych i bogactwo. 
Warto też wiedzieć, że są doskonałym prezen-
tem dla osób, którym nie wypada dawać dro-
gich podarunków. l

Kwiaty na różną okazję
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LIFE IN. Łódzkie: Zmieniłaś w swoim zawodowym życiu 
dosłownie wszystko. I to zanim jeszcze pojawił się 
koronawirus, który pewnie te zmiany i tak by wymusił? 
Działałaś przecież w branży eventowej.
Joanna Gizgier: Zmiany są nieodłącznym elementem mo-
jego życia. Nie boję się ich i zawsze do nich dążę. Przez 
kilkanaście lat działałam w branży ślubnej i eventowej. 
Zaczynałam jako florystka od dekorowania sal i kościo-
łów (więc w kościołach mam wyklęczane więcej godzin 
niż przeciętny katolik), zrobiłam dyplom konsultantki 
ślubnej, a w kolejnym etapie rozwoju firmy doszły także 
eventy. Organizowałam głównie imprezy masowe – jubi-
leusze, koncerty, sportowe. To były imprezy na zlecenie.

Co się zmieniło?
Ja. Zawsze mam poczucie, że wiem za mało, chociaż każdego 
dnia ewoluuje. Po wielu latach w branży zamarzyło mi się 
własne wielkie przedsięwzięcie. Zabrałam się za organiza-
cję gigantycznego widowiska ze wspaniałymi artystami, 
które miało być wystawione w Atlas Arenie dla 9,5 tysiąca 
widzów. Wszystko było przygotowane ze szczegółami, or-
ganizacja zawsze przychodziła mi z łatwością. Zawiodła 
promocja, do której wynajęłam łódzką firmę PR. I tak zali-
czyłam pierwszą wielką porażkę zawodową w moim życiu. 
Ale nie dawało mi spokoju, dlaczego zawiodła promocja wy-
darzenia, przecież zwróciłam się do profesjonalistów, a nie 
wyszło. I jak zaczęłam drążyć temat okazało się, że zostałam 
oszukana, zrobiono mi atrapy, nie strony. One nic nie wycią-
gały. Nie dostały prawa do pięcia się w górę, chociaż pokaźną 
fakturę firma PR wystawiła. Strony były jak samochód bez 
silnika, a każda wydana na promocję złotówka poszła w bło-
to zamiast w eter. Zaczęłam więc zgłębiać temat. Zapisałam 
się na kurs tworzenia stron internetowych – jeden, drugi, 
kolejny, poszerzałam wiedzę z grafiki komputerowej. I im 
dłużej wgryzałam się w temat, tym coraz częściej w głowie 
pojawiała się myśl, by rzucić branżę eventową. Byłam już 
zmęczona organizacją wydarzeń, życiem na walizkach.

Tak po prostu porzuciłaś jedną branżę i zajęłaś się nową?
Tak nie do końca. Przez jakiś czas działałam równole-
gle, bo miałam podpisane umowy na organizację ślubów 

By Fehu: intuicja, jakość, 
minimalizm i zaopiekowanie

Zmieniała w swoim życiu wiele – porzuciła branżę eventową i stworzyła 
pracownię graficzną by Fehu, oferującą tworzenie stron internetowych 

i sklepów online. Mówi, że zmiany są nieodłącznym elementem jej życia. 
Spełniona zawodowo mama trójki wspaniałych dziewczynek, która 
rzuciła miasto i zamieszkała na wsi. Rozmawiamy z Joanną Gizgier.

i wydarzeń i chciałam się z nich wywiązać. W międzycza-
sie zrobiłam jeszcze częściowo kampanię wyborczą kan-
dydata na prezydenta Łodzi i startowałam na radną, aby 
wdrożyć program dla dzieci wykluczonych społecznie. 
Nowych umów nie podpisywałam, a w tym czasie skupia-
łam się już na działaniach pracowni graficznej by Fehu, 
którą stworzyłam.

A klienci, skąd ich wzięłaś?
Pierwsze zlecenie dostałam z polecenia, za nim pojawia-
ły się kolejne. Zadowoleni klienci, to najlepsi ambasado-
rzy marki, dlatego trzeba dbać o to, by świadczyć dobre 
jakościowo usługi. Ponadto każdy klient, który do nas 
trafia wie, że będzie dobrze „zaopiekowany”. Ten cały 
koronawirus skłonił mnie do pokazania się szerzej i tak 
przedstawiłam wszystkim by Fehu. Okazało się, że ratu-
jemy dużo firm, dlatego że profesjonalnie przenosimy 
ich usługi czy produkty do sprzedaży online. Mam świet-
ny zespół, z którym doskonale się dogadujemy.

I jak znam życie, pracujecie online, tym bardziej 
że wyprowadziłaś się z Łodzi i zamieszkałaś na wsi.
W branży, w której działam, wszystko można załatwić 
online, zresztą koronawirus pokazał, że tak napraw-
dę w wielu branżach można pracować w domu. Przy 
trójce dzieci to bardzo dobre rozwiązanie, szczególnie 
że dwójka to jeszcze maluchy. Radzę sobie całkiem nieźle 
z tym wszystkim. A z Łodzi, chcieliśmy się wyprowadzić 
w dzicz od zawsze, mnie i (nie)mężowi, bo nie jesteśmy 
po ślubie, ale jest moją miłością od 19 lat, marzyła się 
agroturystyka. Nasze plany szybko zostały zweryfikowa-
ne, ale myśl o wyprowadzce z miasta została i się zreali-
zowała. Mieszkamy w pięknej okolicy – zalew, las, dzieci 
dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, a my z (nie)
mężem, który też jest przedsiębiorcą, tutaj odpoczywa-
my, oddychamy sobą i przestrzenią. I mamy własny ogró-
dek warzywny. Jak mnie bolą oczy od komputera i gło-
wa, to idę na leżak, piję kawę i patrzę na tańczący las. Tu 
mam zdecydowanie więcej sił do działania.

Czujesz się spełniona zawodowo?
Oczywiście. Doskonale odnajduję się w tym, co robię. 
Wyszkoliłam się i szkolę nieustannie. Uważam, że wie-
dza to młodość umysłu. A największą radość sprawia mi 
zadowolenie naszych klientów, że nie odchodzą rozcza-
rowani, bo sprzedaliśmy im wydmuszkę. Naprawiamy 
zepsute i otwieramy kolejne drzwi dla każdej branży. 
Jestem dumna z siebie, bo kiedy dostaję informacje od 
kogoś z zespołu, że nie da rady czegoś wykonać, bo coś 
się w tej chwili w jego życiu wali, klient nawet tego nie 
odczuwa. Siadam sama i tworzę stronę, piszę kody.

Czym zajmuje się by FeHu?
Zajmujemy się tworzeniem stron, sklepów interneto-
wych oraz ich pozycjonowaniem. Tworzymy też teksty 
i grafikę komputerową. Pomagamy firmom być widocz-
nym w sieci. I robimy to profesjonalnie. Stąd nasz slogan 
„Robimy dobrze naszym klientom”, wszystko im obja-
śniamy, tłumaczymy, mamy jasno sprecyzowane pakiety 
i ceny naszych usług.

Czy każda firma powinna mieć własną 
stronę internetową?
Tak, oczywiście i nie taką stworzoną w darmowych kre-
atorach stron, darmowych tylko z nazwy, bo potem za wie-
le rzeczy trzeba płacić. Ludziom się też wydaje, że strona 
jest nowoczesna, bo co tydzień może zmieniać wygląd i to 
za darmo. Nikt nie wie, że w ten sposób algorytmy zrzuca-
ją ją w otchłań Internetu. I pojawia się stres, zaczyna się 
kombinowanie i zadawanie pytań, co robię nie tak. Tym-
czasem, jak nie masz porządnej strony, to się nie przebi-
jesz. I dlatego właśnie stworzyłam by Fehu. Dla tych, co 
walczą o marzenia – „Jeśli nie zadbasz o realizację swoich 
marzeń, ktoś cię zatrudni do realizacji swoich’’.

Muszę o to zapytać – dobra strona, czyli jaka?
Taka, którą łatwo znaleźć w sieci, oparta na organicznym 
pozycjonowaniu. My pozycjonujemy tak, aby każdego 
dnia strona dostosowywała się do algorytmów wyszu-
kiwarek i żeby klient zapłacił raz i nie musiał trwonić 
pieniędzy na bzdurne kampanie. Skorzystasz raz z płat-
nych kampanii i automatycznie ucinają ci zasięgi, żebyś 
zapłacił ponownie. Tak działają też wszystkie kampanie 
w social mediach.

Ale jak sprawić, byśmy byli widoczni, by klienci szybko 
nas znaleźli?
To już nasza tajemnica (śmiech). Mogę tylko zdradzić, 
że uwielbiam minimalizm i pewne słowa Coco Chanel: 
,,Aby być niezastąpionym, zawsze trzeba być odmien-
nym’’, też tak myślę. Dlatego każda strona jest tworzona 
indywidualnie. Nie dublujemy, nie ściągamy z konkuren-
cji. Kreujemy własną drogę każdej firmie, wczuwając się 
w potrzeby klienta. Robimy zdjęcia produktowe, unika-
towo je opisujemy i robimy research dogłębny i szczery. 
Działamy w całej Europie. Ostatnio realizowaliśmy strony 
dla klienta z Majorki.

Na swojej stronie internetowej piszesz, że wyróżnia Was 
intuicyjne podejście do tworzenia stron. Co to znaczy?
Po prostu mam zdolność przeczuwania i twórczego wy-
obrażenia. Wiem, jak sprzedać. Ja przez całe życie nic in-
nego nie robiłam tylko sprzedawałam, albo swoje usługi, 
albo usługi czy produkty klienta podczas jego eventów. 
I z czystą satysfakcją zarażam tym zespół i klientów.

Co jest dla Ciebie najważniejsze, żeby się wyróżnić?
Wyróżniamy się pomaganiem, nienawidzę oszustwa 
i żyrowania na niewiedzy. Przecież nie każdy musi się 
na wszystkim znać. A początki bywają ciężkie, sama za-
czynałam od zera. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler

by Fehu Joanna Gizgier

Swolszewice Duże, ul. Jana Pawła II 125
tel. 510 400 358
www.byfehu.art
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LIFE IN. Łódzkie: Spotykamy się w momencie, kiedy 
zaczynamy podsumowywać ostatnie, nietypowe 
miesiące. Co zmieniły one w obszarze komunikacji, 
którym się zajmujesz?
Joanna Karpińska: Ten czas był próbą dla zwykłej, co-
dziennej komunikacji nie tylko w biznesie. Przenieśliśmy 
nasze kontakty w przestrzeń online, rozpadły się sche-
maty działania organizacji, które musiały funkcjonować 
w oderwaniu od zwyczajowego rytmu, bez osobistego 
kontaktu z klientem i wewnętrznie z zespołami. I to w dość 
obciążającej sytuacji, gdy wiele firm było w stanie zawie-
szenia, a nawet paniki. Wypracowanie nowych standar-
dów w tych okolicznościach stało się testem z zarządzania 
zmianami. Testem, który nie wszyscy zdali.

Wam się udało?
Tak, a to dzięki zaangażowaniu całego zespołu. Kiedy został 
ogłoszony lockdown, mogliśmy albo wyhamować i czekać, 

albo rzucić się do przodu, przyspieszyć i zbudować całko-
wicie nowy rytm funkcjonowania. U nas sprawdziło się to, 
że rozmawialiśmy ze sobą codziennie w czasie długich od-
praw. Dawało to z jednej strony poczucie bezpieczeństwa, 
a z drugiej pozwalało na bieżąco wypracowywać rozwią-
zania dla klientów.

Okoliczności wymusiły na wielu firmach niestandardowe 
działania. Jaki to miało wpływ na zapotrzebowania 
Waszych klientów?
Pracujemy na stałe zarówno z dużymi korporacjami, in-
stytucjami kultury, ale i projektowo z festiwalami, więc 
tych przestrzeni zmian było sporo. Świat przeobrażał się 
z dnia na dzień. Nikt nie wiedział, kiedy wróci „normal-
ność”. Rozwiązania przyjęte w jednym tygodniu traciły 
sens w kolejnym. Tym bardziej że pracujemy dla kilku 
klientów z obszarów, które szczególnie odczuły skutki 
zamrożenia gospodarki. Jednym z naszych klientów jest 

Komunikacyjny zwrot akcji
Czy pandemia zmieniła sposoby komunikacji? O PR i relacjach 

z mediami w nowej rzeczywistości rozmawiamy z Joanną Karpińską, 
właścicielką agencji Hetman PR & Media Relations.

platforma rezerwacyjna Noclegi.pl, a nikogo nie trze-
ba przekonywać, jak bardzo przez pandemię ucierpiała 
branża turystyczna. Wykorzystaliśmy ten czas na stały 
kontakt z mediami: przygotowywaliśmy raporty i opinie 
eksperckie. Zamiast czekać, działaliśmy wspierając klien-
ta w budowaniu jego pozycji w branży.

Czyli znów mówimy o szybkiej reakcji na zmianę?
Rzeczywiście, ten czas potwierdził, że kluczem do sukce-
su jest elastyczność. Ani my jako agencja, ani nasi klienci, 
nie mogliśmy się spotkać z mediami. Można powiedzieć, 
że musieliśmy przejąć część zadań redakcji, np. zapropo-
nować gotowe pliki dźwiękowe czy wideo. Przekonaliśmy 
się, że strategia okazała się bardzo skuteczna i być może 
niektóre z tych wypracowanych rozwiązań będziemy sto-
sować w przyszłości. Potwierdziło się też, że coraz trud-
niej oddzielić czysty PR od content marketingu.

Czyli zdalne rozwiązania wyprą dotychczasowy 
model współpracy z mediami, chociażby tradycyjnie 
organizowane konferencje prasowe?
W kontaktach z mediami bezcenne są osobiste relacje. 
Nawet najlepiej przygotowane zestawy informacyjne, 
idealnie dopasowane do potrzeb różnych redakcji nie 
zastąpią rozmowy, pogłębionego kontaktu. Tworzenie 
wysokojakościowych treści to oczywiście dobry kierunek 
w media relations, ale raczej jako uzupełnienie osobistego 
spotkania z dziennikarzami. To zresztą element większej 
dyskusji. Dużo rozmawialiśmy o tym, gdy planowaliśmy 
komunikację Festiwalu Retroperspektywy, przygotowa-
nego przez Teatr Chorea w Fabryce Sztuki w Łodzi, który 
na szczęście w części odbędzie się offline. Rozmowy o sen-
sie teatru online skłoniły nas też do przemyśleń na temat 
wirtualnej komunikacji w ogóle. Wniosek jest jeden: zdal-
ny kontakt jest o wiele uboższy.

Czy czas kryzysu przyniósł projekt, do którego 
musieliście podejść w całkowicie odmienny sposób?
Na pewno Festiwal OFF-Północna, który dzięki realizacji 
online miał dużo większą liczbę odbiorców niż edycja sta-
cjonarna, mimo że odbywał się w czasie, w którym nawet 
my nie spotykaliśmy się z naszym klientem. Każdy, kto 
kiedykolwiek pracował przy wydarzeniu kulturalnym, do-
skonale zdaje sobie sprawę o jego niepowtarzalnej wspól-
notowości. Tymczasem wszystkie zaplanowane wcześniej 
działania trzeba było ułożyć na nowo, tak aby kampania 
informacyjna miała sens. Inna perspektywa była potrzeb-
na dla naszego klienta z branży producenckiej będącej do 
teraz w dużym zawieszeniu. Firma zdecydowała o całko-
witej zmianie profilu działalności, więc wcześniej wypra-
cowana i realizowana strategia komunikacji musiała zo-
stać odłożona na bok. Błyskawicznie należało wypracować 
nową, dla całkiem innej grupy produktów.

Jednym słowem to kontekst, nawet ten 
niezapowiedziany, decyduje o ostatecznym kształcie 
komunikacji dla klienta.
Absolutnie tak. Ostatni czas pokazał jednak też, jak bar-
dzo liczy się jakość. Te dodatkowe nośniki informacji 
w postaci nagrań głosowych czy wideo nie były niczym 

nowatorskim, jednak skala ich wykorzystania była nad-
zwyczajna. Media bardzo potrzebowały materiałów war-
tościowych – przygotowanych w sposób jak najbliższy 
jakości tworzonej przez nie same. Cieszymy się, że zbiór 
naszych wcześniejszych dziennikarskich doświadczeń 
nam na to pozwolił.

Czy to właśnie ta wspomniana elastyczność jest 
elementem strategii, jaką przyjęłaś dla swojej agencji, 
zakładając ją kilka lat temu?
Elastyczność w działaniu, umiejętność pracy zarówno 
projektowej jak i długofalowej, niezamykanie się na „czy-
sty PR” to założenie przyjęte od początku istnienia firmy. 
Model pracy z klientem jest skoncentrowany na dopaso-
wywaniu się i sprawnym przechodzeniu między zada-
niami. Na efekty długofalowych strategii pracuje się mie-
siącami, a nawet latami, dlatego chętnie angażujemy się 
w pracę festiwalową, która przynosi znacznie szybsze 
efekty i możliwość sprawdzenia się w niecodziennych 
warunkach, w zderzeniu z szalenie interesującą materią 
wydarzeń artystycznych. Lubimy taką adrenalinę.

Czyli okazuje się, że ostatnie miesiące nie były dla Was 
w żadnym aspekcie „postojowe”?
Oj nie. Z nutką zazdrości komentowaliśmy posty naszych 
znajomych w social mediach o kolejnych przeczytanych 
książkach i obejrzanych filmach. Dla nas ostatnie miesią-
ce to niezwykle wytężona praca w atmosferze niepewno-
ści. Bardzo dynamiczny czas wsparcia dla klientów, któ-
rzy znaleźli się w różnych sytuacjach kryzysowych. De 
facto tyle kryzysów, ilu klientów.

Skąd czerpaliście inspirację do pokonywania wyzwań, 
które stawiali przed Wami klienci?
Nasz zespół wyróżnia bardzo bogate doświadczenie pracy 
przy różnych inicjatywach, także projektowych, wymaga-
jących szybkich reakcji i pełnego zaangażowania, czasem 
w ekstremalnych warunkach. Tę zdolność zaoferowaliśmy 
klientom, często pomagając im wyjść z pewnego zastoju, jaki 
wywoływało pandemiczne poczucie zagrożenia. Ważna 
była też transparentność w rozmowach – świadomość, w ja-
kim miejscu jesteśmy i że podejmowane działania mogą nie 
przynieść zakładanych efektów. Myślę też, że podtrzymanie 
wewnętrznej komunikacji było czasem równie ważne, co 
osiąganie wyników w działaniach dla klientów. Codzienny 
kontakt bardzo motywował, bo przecież każdy miewał gor-
sze momenty. Ostatni czas zdecydowanie był testem dla rela-
cji. Dziś mogę powiedzieć, że zdaliśmy go na piątkę. l

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Mikołaj Zacharow

Nawet najlepiej przygotowane zestawy 
informacyjne, idealnie dopasowane 

do potrzeb różnych redakcji nie zastąpią 
rozmowy, pogłębionego kontaktu „
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Czy cele firmy i cele określonej społeczności mogą być 
wspólne? Jak organizacje mogą zwiększyć swój wkład 
w rozwój społeczny? W jaki sposób niedostrzegane do-
tąd możliwości mogą stać się realnymi korzyściami eko-
nomicznymi? O koncepcji Creating Shared Value na rynku 
nieruchomości pisze Kacper Rojek, właściciel pracowni ar-
chitektonicznej ARR Architecture z Łodzi.

Na początek ćwiczenie dobrze znane, bo wyjęte 
wprost z magicznej skrzyneczki narzędzi coachin-
gowych. Zagrajmy w „wyobraź sobie”. Otóż wyobraź 
sobie dobrze prosperującą firmę. Gdzie kierują się 
Twoje pierwsze myśli? Płynność finansowa, ciągłość 
zleceń, niezaburzony łańcuch dostaw, czas i fundu-
sze na innowacje, dobre relacje z partnerami, lojalni 
i rzetelni pracownicy. Dobrze, a teraz wyjdź swoimi 
myślami dalej, poza firmę i jej codzienne problemy. 
Wokół jakich aspektów tym razem krążą Twoje my-
śli? Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie częścią jakie-
go ekosystemu jest ta firma? Jak daleki wpływ ma to, 
co robi na otaczającą ją społeczność?

W przeszłości firmy rzadko postrzegały się jako 
ambasador zmian społecznych, a przecież zależność 
między rozwojem społecznym i sukcesem w bizne-
sie jest oczywista i zarazem nierozerwalna. W końcu 
żaden biznes nie żyje w izolacji, lecz w określonym 
ekosystemie, gdzie jakość otoczenia i przyjęte normy 
kulturowe, mogą działać w równym stopniu na jego 
korzyść i niekorzyść – przyspieszać lub opóźniać na-
wet najlepszą strategię rozwoju.

Zmienić myślenie społeczne
Dobrym przykładem na to, w jaki sposób rozwój 
świadomości społecznej może wpływać na biznes, 
jest praca kanadyjskiego urbanisty – Charlesa Mon-
tgommery’ego. Wraz z BMW Guggenheim Lab i Mu-
seum of Vancouver stworzył on cykl eksperymentów, 
które miały na celu poprawę relacji międzyludzkich, 
a co za tym idzie transformację relacji między mia-
stem i jego mieszkańcami. Wychodząc z założenia, 
że zieleń w mieście nie powinna być postrzegana jako 
opcjonalny luksus, Montgommery zaczął zmieniać 
myślenie społeczne o tym, jak powinno wyglądać 
przyjazne do zamieszkania otoczenie. Ta na pozór ba-
nalna zmiana ma niebanalny wpływ na typ i klimat 
inwestycji mieszkaniowych, serwowanych dziś przez 
deweloperów lokalnym społecznościom.

Gdyby spojrzeć na nią z perspektywy biznesu, zo-
baczymy nową szansę, która pozwala tworzyć jeszcze 
bardziej efektywne modele biznesowe i umożliwia 
rewolucyjną zmianę koncepcji produktów i rynków. 

Ekosystem obopólnych korzyści
CREATING SHARED VALUE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Jej dodatkową wartością jest to, że prowadzi do po-
wstania nowej polityki i nowych praktyk operacyj-
nych, zwiększających konkurencyjność firmy, a jed-
nocześnie poprawia warunki ekonomiczne i relacje 
międzyludzkie w społecznościach, w których bywa 
stosowana. I właśnie tu dochodzimy do sedna, czyli 
do symbiozy między usługodawcą i usługobiorcą – za-
wsze powinna ona być efektem identyfikacji i powią-
zań postępu społecznego i gospodarczego.

W przypadku branży nieruchomości inwestycje 
w duchu Creating Shared Value, czyli wartości doda-
nej, tworzą zysk nie tylko dla inwestorów i dewelope-
rów, ale również dla odbiorców końcowych: klientów, 
mieszkańców i użytkowników. Działają one zatem 
na trzech płaszczyznach – podwyższają wartość nie-
ruchomości, poprawiają jakości przestrzeni miejskiej 
i wywierają minimalny wpływ na środowisko na-
turalne, a w niektórych przypadkach pozwalają je 
chronić. Mówiąc wprost, taka inwestycja doskonale 
spełnia założenie Triple Bottom Line, czyli zyski dla 
przedsiębiorstwa, korzyści dla społeczności i mini-
malny wpływ na środowisko.

Wszyscy coś zyskują
Przykłady można mnożyć, idea zostaje jednak nie-
zmienna – działka przeznaczona pod inwestycję 
mieszkaniową, staje się lukratywną inwestycją 
dopiero wtedy, gdy wnosi dodatkową wartość do 
swojego otoczenia. Oznacza to, że celem inwestora 
powinna być nie tylko chęć „wyciśnięcia” z terenu 
możliwie największej ilości powierzchni użytko-
wej, ale również stworzenie przestrzeni pozwalają-
cej rozwinąć się lokalnej społeczności. W inwestycji 
realizowanej w duchu CSV okazuje się niejedno-
krotnie, że jej beneficjentem jest nie tylko inwestor, 
czy końcowy użytkownik, ale także architekt, mia-
sto czy lokalny klub piłki nożnej.

Nie dajmy się jednak zwieść – CSV to nie jest bez-
myślne wklejanie modnych rozwiązań użytkowo-
-funkcjonalnych, kolorystycznych czy bryłowych 
wziętych z różnych projektów. Pierwszym krokiem 
do stworzenia wartości wspólnej jest wypracowanie 
nawyku tworzenia kreatywnych rozwiązań, które 
wynikają z potrzeb miejsca i lokalnych możliwości. 
Kolejnym, ćwiczenie umiejętności spojrzenia na pro-
blem, jak na okazję, na bank wiedzy, na sprawdzian 
i możliwość wprowadzenia biznesu na nowe tory. Tak 
jak redefiniowanie schematów, zmiana kontekstu, 
współpraca i innowacje coraz częściej dają miesz-
kańcom miast rozwiązania przestrzenne i społeczne 
tworzone dla ludzi przez ludzi, tak samo rozważanie 

problemów z perspektywy docelowej grupy użyt-
kowników i klientów, buduje komunikację i zaufanie, 
czyli podstawę dobrze funkcjonujących zespołów pro-
jektowych. Z kolei wszystko razem umożliwia wypra-
cowanie ponadczasowych rozwiązań.

Brzmi to bardzo znajomo zwłaszcza dla obser-
watorów naszych lokalnych zmagań. Od kilku lat 
Łódź przechodzi zmianę, która jest dobrym przy-
kładem filozofii CSV. Umożliwienie rozwoju lokal-
nych klastrów i nieizolowanie się, może sprawić, 
że powstanie siatka wiarygodnych, lokalnych do-
stawców i sprawnie funkcjonująca infrastruktury. 
To wszystko zaś zwiększy konkurencyjność miasta, 
zacieśniając jednocześnie zależność między jego 
rozwojem społecznym i biznesowym. W perspekty-
wie wygląda to bardzo obiecująco. lKreowanie Wartości Wspólnej – koncepcja zdefiniowana 

w 2011 roku, przez Michaela Portera i Marka Kramera na ła-
mach Harvard Business Rewiev, która opisuje korzyści płynące 
z tworzenia głębokich powiązań między strategiami bizne-
sowymi, a społeczną odpowiedzialnością biznesu. Koncep-
cja CSV rozszerza koncepcję Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) o tworzenie 
wartości umożliwiających poprawę warunków społecznych 
w społecznościach, w których firma jest aktywna.

Creating Shared Value

Firma doradczo-projektowa, która współpracując z dewelo-
perami, agencjami nieruchomości oraz biurami projektowymi, 
przygotowuje projekty osiedli i budynków mieszkaniowych, 
biurowych, wielofunkcyjnych oraz projekty typu repositioning 
Project w Polsce i na terenie Niemiec.

ARR Architecture

ARR Architecture

Łódź, ul. Tymienieckiego 3 
tel: 692 594 120 
e-mail: info@arr-architecture.com 
www.arr-architecture.com
linkedin.com/company/arrarchitecture/
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LIFE IN Łódzkie: Czy wiara w Boga i bieganie mogą być 
inspiracją do stworzenia firmy?
Katarzyna Polinceusz: Dla nas tak! Poznałyśmy się 
dzięki biegowej pielgrzymce Wspólnoty Mocni w Duchu 
należącej do łódzkich Jezuitów. Trwała ona nieprzerwa-
nie dziewięć dni i dziewięć nocy z przerwą na codzienną 
mszę świętą. W tym czasie 21-szalonych biegaczy pokona-
ło dystans ponad 2100 km i zaniosło ponad dwa tysiące 
intencji, zbieranych miesiącami, pod tron Matki Bożej 
Pompejańskiej. To na niej narodziła się nasza przyjaźń 
i pomysł stworzenia marki GOD IS LOVE.

Dlaczego zdecydowałyście się na kolekcję ubrań, wszak 
świadectwo wiary można pokazać na wiele sposobów?
Anna Otocka: Podejmując inicjatywy czy podczas codzien-
nych spotkań chcemy dawać świadectwo naszej wiary 
w Boga i tego jak działa w naszym życiu. A ponadczasowe 
ubrania z najlepszej jakości materiałów, które mogłybyśmy 
na co dzień nosić, także do pracy oraz na spotkania bizne-
sowe po prostu wydały się dla nas najlepszym rozwiąza-
niem. Nie znalazłyśmy odzieży chrześcijańskiej spełniają-
cych nasze potrzeby i oczekiwania. Dlatego dla osób takich 
jak my postanowiłyśmy stworzyć markę GOD IS LOVE.

Czym charakteryzuje się Wasza kolekcja?
Katarzyna Polinceusz: Nasze projekty to klasyka połą-
czona z ponadczasową elegancją. Ubrania, które można 
z powodzeniem założyć do pracy, na oficjalne wyjścia czy 
na co dzień. Można się w niech czuć modnie, stylowo i jed-
nocześnie dawać świadectwo swojej wiary.
Anna Otocka: W każdy projekt wkładamy nasze serca, 
dokładnie rozważając każdy detal. Nasza wiara to nasza 
tożsamość i patriotyzm, dlatego kupujemy najlepszej jako-
ści materiały i dodatki od polskich producentów, a nasze 
ubrania szyjemy w Polsce, przez polskie firmy. Logo to 
nasz autorski projekt, a graficznych rysów dodał mu łódz-
ki artysta znany jako GOUDA.

Czy prowadzenie firmy z asortymentem skierowanym 
do określonej grupy odbiorców, odbiorców, którzy chcą 

Wiara jest modna
Od zawsze chciałyśmy w jakiś 

sposób pokazać naszą wiarę. Nie 
znalazłyśmy odzieży chrześcijańskiej 

spełniającej nasze potrzeby 
i oczekiwania. Dlatego dla osób takich 

jak my postanowiłyśmy stworzyć 
markę GOD IS LOVE – mówią Anna 

Otocka i Katarzyna Polinceusz.

w jakiś sposób zamanifestować swoją wiarę, nie jest 
obarczone zbyt dużym ryzykiem?
Katarzyna Polinceusz: Prowadzenie firmy to długa i wy-
boista droga, a wiele rzeczy jest trudniejsze, niż myślały-
śmy. Na szczęście, Bóg nas prowadzi i strzeże. Stawia nam 
na drodze ludzi, którzy nam pomagają, wspierają i służą 
dobrą radą.  Naszą firmę budujemy w oparciu o biblijne 
przykazania, dlatego raz w miesiącu przekazujemy dzie-
sięcinę na Boże cele.

Czym jest dla Was wiara w Boga?
Anna Otocka: Wiara w Boga to ekscytująca przygoda, 
a stworzenie firmy opartej o wspólne wartości z przyja-
cielem to najlepsze co mogło nam się przydarzyć. Mamy 
nadzieję, że pokochacie naszą markę, niosącą przesłanie 
Bożej miłości GOD IS LOVE, równie mocno jak my. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska

GOD IS LOVE

Łódź, ul. Wierzbowa 21
e-mail: office@godislove.pl
www.godislove.pl
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LIFE IN Łódzkie: Dobrze zaprojektowane wnętrze, to 
największy skarb. Taki projekt wymaga jednak fachowej 
wiedzy. Warto skorzystać z pomocy architekta wnętrz?
Dorota Woźniak-Poręba: Oczywiście, że warto i nie mó-
wię tego, tylko dlatego, że zajmuję się tym na co dzień. 
Ostatnie miesiące wielu z nas pokazały, jak ważne jest 
rozplanowanie funkcji w naszych mieszkaniach, domach, 
które stały się jednocześnie biurami, szkołami, salami za-
baw dla dzieci, miejscem do relaksu i spania. I tu warto 
zadać sobie pytanie, czy kupując nowe mieszkanie lub pla-
nując generalny remont posiadanego, zabieramy się za to 
sami i potem korygujemy błędy, czy od razu zwracamy się 
z prośbą o pomoc do architekta. Zapewniam, że to drugie 
rozwiązanie okaże się mniej kosztowne. Raz dobrze zdefi-
niowane funkcje w domu czy mieszkaniu pozostaną roz-
wiązaniem dobrym na lata, a koszty kolejnych remontów 
wiązać się będą z odmalowaniem ścian oraz ewentualną 
wymianą mebli i ozdób.

Czyli jednym słowem projektując mieszkania, trzeba 
patrzeć perspektywicznie?
Staramy się tak projektować mieszkanie, żeby było funk-
cjonalnie i rosło razem z klientem. Gdy myśli on o po-
większeniu rodziny, to pokój, który ma być w przyszłości 
przeznaczony dla dziecka, najpierw jest gabinetem, ale do-
bieramy już odpowiedni kolor ściany, regały, tak by mogły 
być wykorzystane w przyszłości po niewielkiej korekcie.

Projektorama Architekci 
Pracownia architektury i projektowania wnętrz

Łódź, ul. Brukowa 8, tel. 500 047 563
facebook.com/projektorama.dorota/

Dobrze zaprojektowane wnętrze 
determinuje prostota, ponadczasowość, 

dopasowanie do potrzeb i trybu 
życia jego mieszkańców oraz dobrej 
jakości, trwałe materiały. Niezwykle 
istotna jest także spójność – staramy 
się, żeby w obrębie jednego wnętrza 

znalazło się kilka elementów, które 
będą się pojawiać we wszystkich 
pomieszczeniach – mówi Dorota 

Woźniak-Poręba, architekt 
wnętrz, właścicielka pracowni 
architektonicznej Projektorama.

Odpowiedzieliśmy  sobie na pytania i mamy wizję 
naszego mieszkania. Decydujemy się na zaangażowanie 
architekta. Jak pogodzić jego wizję z naszą?
Wizja architekta jest zgodna z oczekiwaniami klienta. Spotka-
nia z klientem zaczynamy od rozmowy i naszej wewnętrznej 
ankiety projektowej. Pytamy o upodobania, ulubione kolory, 
wykonywaną pracę, sposób spędzania czasu w domu, jego 
wyobrażenia wnętrza. Chcemy poznać jak najwięcej szczegó-
łów, dzięki którym przygotujemy dwie-trzy wersje robocze 
wizualizacji wnętrza, dając klientowi wybór tej, która jest 
najbliższa jego sercu. Jak do tej pory wszyscy nasi klienci byli 
zadowoleni z przygotowanych przez nas projektów, mimo 
iż czasami różniły się one diametralnie od pierwotnych wi-

Wnętrze 
skrojone 

na miarę

Na jakie pytania powinna sobie odpowiedzieć osoba 
przystępująca do urządzenia mieszkania, domu?
Przede wszystkim: jakie funkcje powinno posiadać 
mieszkanie, ile osób będzie w nim mieszkać, czy ma być to 
mieszkanie docelowe, czy tylko na kilka lat, jakie lubimy 
materiały, kolory, jaki styl nam najbardziej odpowiada. 
Ważny jest także sposób spędzania czasu wolnego, relacje 
w życiu prywatnym, plany na przyszłość, jak chociażby te 
dotyczące zmiany liczby mieszkańców. Nie mniej istotną 
sprawą jest oczywiście budżet, którym dysponujemy. Nie 
porywajmy się z motyką na księżyc, skoro z góry można 
założyć, że pewnych rozwiązań ze względów kosztowych 
nie będzie można wdrożyć.

zji klienta. Każdy projekt dopracowujemy dopóki klient nie 
będzie zadowolony. Projektujemy wnętrza pod indywidual-
ne potrzeby i preferencje klientów. Tak jak różnych mamy 
klientów, tak też różne tworzymy dla nich wnętrza. Są one 
najczęściej dość proste, z dużą ilością drewna, szarości, bieli, 
skontrastowane plamami kolorów w stonowanej palecie.

Co determinuje dobrze zaprojektowane wnętrze?
Prostota, ponadczasowość, dopasowanie wnętrza do potrzeb 
i trybu życia mieszkańców oraz dobrej jakości, trwałe ma-
teriały. Niezwykle istotna jest też spójność – staramy się, by 
w obrębie jednego wnętrza znalazło się kilka elementów, 
które będą się pojawiać we wszystkich pomieszczeniach. 
Tworzy to ramę, która spina całość aranżacji. Dzięki temu nie 
ma mowy o chaosie. Te cechy w połączeniu z wizją dobrego 
projektanta i wykonawstwem z dbałością o detale dają gwa-
rancję dobrze zaprojektowanego i zrealizowanego wnętrza.

Co obecnie króluje w polskich wnętrzach?
Przede wszystkim jasne kolory – szarości, beże, styl mi-
nimalistyczny w połączeniu ze stylem skandynawskim 
i coraz bardziej przekonujemy się do tego, aby pobawić się 
kolorem uzupełniającym, cały czas modną butelkową zie-
lenią, granatem i odcieniami błękitu.

Czy Pani klienci są świadomi, co jest aktualnie modne 
w urządzaniu wnętrz? Czy wymagają edukacji?
Różnie bywa. Mam klientów bardzo świadomych, ale wielu 
podpowiadam, bo taka moja rola, to ja muszę być na bie-
żąco z wszystkimi nowościami i nowinkami. Staramy się, 
by wnętrze klienta było oryginalne i dopasowane do niego.

Jakie zabiegi zastosować, żeby wystrój mieszkania 
wydawał się „droższy” bez wydawania dużych pieniędzy?
Warto do tego wykorzystać odpowiednio dobrane oświetle-
nie i nie tylko to centralne, wrażenie przytulności spotęgują 
lampy podłogowe, stołowe i kinkiety. Ściany warto ozdobić 
grafikami i obrazami, a także bardzo modnymi ostatnimi 
czasy lustrami, które nie tylko optycznie powiększają wnę-
trza, ale dodają takiego powiewu luksusu. Ważne jest też od-
powiednie łączenie kolorów, przykładowo butelkowa zieleń 
doskonale komponuje się ze złotem. Dobre są też kontrasty 
– szare ściany i przykładowo granatowa kanapa.

Na czym z kolei lepiej nie oszczędzać?
Nie oszczędzajmy na podłogach, drzwiach, płytkach, ar-
maturze, ceramice oraz meblach i blatach kuchennych. 
To podstawowe elementy wyposażenia, których nie 
zmieniamy co kilka, kilkanaście lat, dlatego muszą nam 
wystarczyć na dłużej. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA archiwum prywatne
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Branża edukacyjna jest dziś jedną z najbardziej dotkniętych 
przez koronawirusa. Część firm szkoleniowych zawiesiła 
działalność, część odwołała szkolenia, a część zniknęła 
z rynku. Są jednak takie, które potrafiły przystosować się do 
zmian. Należy do nich firma ŻAK, która dynamicznie weszła 
w segment szkoleń online i zdobywa coraz więcej chętnych.

Epidemia koronawirusa spowodowała lockdown 
polskiej gospodarki. Ucierpiały wszystkie branże 
– jedne mniej, inne bardziej. W gronie najbardziej 
dotkniętych znalazła się branża edukacyjna, któ-
ra nie dość, że musiała zamknąć swoją działalność, 
to będzie ją mogła wznowić jako jedna z ostatnich. 
Bez wytycznych, bez planu, bez informacji, pozosta-
wieni sami sobie. Tak dziś czuje się prywatny sektor 
branży edukacyjnej. Jak podkreślają właściciele firm 
szkoleniowych, problemem nie jest teraźniejszość 

Szkolenia online
doskonały sposób na zdobycie wiedzy

– problemem jest przyszłość. Od marca tego roku 
branża edukacyjna, jak cała polska gospodarka, za-
trzymała się. Szkolenia, warsztaty i kursy, w zde-
cydowanej większości przypadków, przestały być 
organizowane, a firmy szkoleniowe, które miały już 
podpisane umowy na organizację szkoleń, znalazły 
się w sytuacji bez wyjścia. Część przekładała zakon-
traktowane i opłacone już zajęcia na późniejsze ter-
miny, część odwołała szkolenia, ze względu na brak 
chętnych, a pozostali zawieszali działalność.

Przystosować się do zmian
Niewielka część firm podjęła jednak walkę z kry-
zysem i spróbowała wykorzystać sytuację zgodnie 
z zasadą, że każdy kryzys może jednocześnie być 
szansą. Jednak do tego, aby wyjść obronną ręką z kry-
zysu, kluczowa jest umiejętność przystosowania się 
do zmian. Potrafią to tylko nieliczni – najbardziej 
zdeterminowani, umiejący wykorzystywać nowo-
czesne technologie i posiadający rozwinięte relacje 
ze swoimi klientami. Również w branży edukacyjnej 
pojawiły się firmy, które szybko zrozumiały, że przy-
szłość szkoleń to szkolenia online. – Dzięki powszech-
nemu dostępowi do Internetu zyskaliśmy niemal 

Największa w Polsce firma edukacyjna. Działa od 1998 roku, kie-
dy powstała pierwsza placówka – Centrum Nauki i Biznesu Żak 
w Łodzi. Dzisiaj szkoły ŻAK działają w ponad 80 miastach Polski. 

ŻAK

nieograniczone możliwości rozwoju. Dziś online 
mogą odbywać się nie tylko zakupy w sklepach inter-
netowych, czy rozmowy ze znajomymi za pomocą ko-
munikatorów. Swoje miejsce w wirtualnej rzeczywi-
stości znajdują także szkolenia, kursy, lekcje – mówi 
Edyta Zielińska, Kierownik Działu Kursów i Szkoleń 
w Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, jednej z najwięk-
szych firm branży edukacyjnej w Polsce.

Wiedza w pigułce
Szkoła ŻAK bardzo szybko przygotowała się do nowej 
rzeczywistości i rozszerzyła swoją ofertę o kursy onli-
ne. Wszystkim zainteresowanym zaproponowała szko-
lenie zdalne, w których mogą uczestniczyć z dowol-
nego miejsca. Od razu też pojawili się chętni, których 
zainteresowała taka forma nauki. Tym bardziej że jest 
ona tak samo wartościowa, jak kursy stacjonarne.

 – Obecnie kursy internetowe są powszechne 
na uczelniach wyższych na całym świecie, czy też 
na komercyjnych platformach e-lerningowych. 
Jest to doskonałe potwierdzenie umiejętności w CV 
i miejsce, gdzie możemy nauczyć się czegoś nowego 
– wyjaśnia Edyta Zielińska i dodaje: – Szkolenia on-
line mogą być idealną formą dla osób, które szukają 
wiedzy w pigułce. Takiej, która działa od ręki. Poza 
tym szkolenia organizowane przez ŻAK są bardzo 
często wzbogacone o wiele dodatkowych materia-
łów, za które podczas szkoleń stacjonarnych trzeba 
zapłacić. Tutaj są za darmo.

Weryfikacja bez egzaminów
Aby wziąć udział w wybranym kursie czy szkoleniu 
nie trzeba zdawać egzaminu, ani przechodzić innego 

Wybrane kursy online z oferty ŻAK:
 l Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.
 l Pomoc nauczyciela przedszkola.
 l Kadry, płace, ZUS.
 l Angielski dla początkujących i średniozaawansowanych.
 l Komunikacja interpersonalna.
 l Tworzenie serwisów WWW dla początkujących.
 l Prowadzenie konsultacji / korepetycji / zajęć online

Całą ofertę kursów można znaleźć tu: 
https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy-online

Dlaczego warto korzystać z kursów online?
 l Zapewniają dostęp do najlepszej wiedzy w dogodnym dla 

nas momencie.
 l Pozwalają zdobyć wyjątkową wiedzę w zaciszu domu.
 l Wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.
 l Pozwalają zaoszczędzić czas.
 l Są jedną ze skuteczniejszych metod zdobywania wiedzy 

z konkretnego obszaru.
 l Mogą być dużo bardziej skuteczne niż czytanie książek 

z wybranego tematu, ponieważ zmuszają nas do aktywności 
i praktyki.

 l Są dużo tańsze, niż szkolenia stacjonarne o tej samej tematyce.

kursy online ŻAK

procesu weryfikacyjnego. Wystarczy wejść na stronę 
ŻAK-a, wybrać miasto, w którym chce się odbyć kurs 
i wypełnić formularz rejestracji online (https://zak.
edu.pl/zapisz-sie-online). Jego wypełnienie zajmuje 
kilkanaście sekund! Zapisy online są całkowicie bez-
pieczne i bez wychodzenia z domu.

Wystarczy kliknąć
Kursy przeznaczone są dla wszystkich zainteresowa-
nych, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Warun-
kiem przyjęcia na niektóre jest posiadanie wykształ-
cenia średniego. Wszystkie informacje znajdują się 
w opisach poszczególnych kursów.

Uczestnictwo w zajęciach online też nie jest skom-
plikowane. Każdy jego uczestnik widzi ekran trene-
ra, jak i samego trenera oraz ma z nim stały kon-
takt. Dodatkowo otrzymuje materiały w formacie 
PDF, a przez cały czas szkolenia ma możliwość za-
dawania pytań prowadzącemu bezpośrednio przez 
mikrofon lub czat. W trakcie szkolenia prowadzą-
cy uwzględnia czas na przerwy. Przed szkoleniem 
każdy z uczestników otrzymuje wiadomość e-ma-
il z linkiem, który umożliwia udział w zajęciach, 
a na trzydzieści minut przed rozpoczęciem otwie-
rany jest „wirtualny pokój szkoleniowy”. Wystarczy 
„klik” i jest się na szkoleniu.

Wszystkie szkolenia online z instruktorem są 
na żywo. Uczestnicy dostają potrzebne materiały 
i mogą w domu wykonać zajęcia praktyczne. Cena 
szkoleń online jest korzystniejsza niż szkoleń stacjo-
narnych. Po ukończeniu kursu każdy dostaje druko-
wany certyfikat oraz zaświadczenie na druku Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej. l
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ŁÓDŹ, czyli wyjątkowa rzeźba autorstwa Rafała 
Grzelewskiego ozdobiła pasaż Monopolis. Jest ona hołdem 
dla słynnej rzeźby LOVE, którą pół wieku temu wykonał 
Robert Indiana. W zamyśle twórców i inwestora Monopolis, 
rzeźba jest także wyrazem miłości do miasta.

– Kultura była, jest i będzie ważną częścią Monopolis, 
dlatego chcemy, aby właśnie to nas wyróżniało – mówił 
Krzysztof Witkowski, prezes Virako i inwestor Monopo-
lis. – Niebawem w Monopolis zaczniemy organizować 
wystawy i wernisaże, ale chcemy także, aby znalazło się 
tutaj miejsce na instalacje artystyczne i rzeźby.

Rzeźba pojawiła się w pasażu Monopolis po czterech 
latach prac, które przywróciły świetność dawnym za-
kładom przemysłu spirytusowego. Została zaprojekto-
wana i wykonana przez Rafała Grzelewskiego, głów-
nego architekta Monopolis i przedstawiciela pracowni 
Grupa 5 Architekci, która przygotowała projekt rewi-
talizacji zabytkowej przestrzeni. Zdaniem Krzysztofa 
Witkowskiego rzeźba ma potencjał, by stać się symbo-
lem Monopolis. – Ta rzeźba jest dla mnie kropką nad 
i pierwszego etapu Monopolis i cieszę się, że możemy 
ją zaprezentować wszystkim łodzianom – mówił Rafał 
Grzelewski. – Ona doskonale uzupełnia koncepcję, którą 
przygotowaliśmy dla tego miejsca. Dokładnie pół wieku 

ŁÓDŹ jak LOVE, 
czyli rzeźba w pasażu Monopolis

Amerykański artysta związany z ruchem pop-art. Projekt jego 
rzeźby LOVE powstał w 1964 roku jako pocztówka bożonaro-
dzeniowa dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku. 
W 1970 roku po raz pierwszy wystawiono rzeźbę, wykonaną 
ze stali. Od 1975 roku stanowi ona ekspozycję w Indianapo-
lis Museum of Art. Charakterystyczny napis „love” z ustawio-
ną pod kątem literą „o” stał się symbolem popkultury. Sama 
rzeźba doczekała się wielu reprodukcji i wersji obcojęzycznych 
– np. w Mediolanie stoi rzeźba AMOR.

Robert Indiana

temu Robert Indiana pokazał publiczności swoją rzeź-
bę. Od tamtego czasu rzeźba doczekała się wielu róż-
nych odsłon, w 26 krajach. Dlatego jest mi szczególnie 
miło, że za sprawą Virako do tego grona dołączyła Pol-
ska i w ten sposób Łódź honoruje sztukę pop-artu.

Oprócz tego, że rzeźba może stać się symbolem Mo-
nopolis, to z pewnością będzie mocnym elementem pro-
mującym Łódź. Warto zaznaczyć, że podczas realizacji 
rzeźby wykorzystano kolory charakterystyczne dla 
miasta – magentę, niebieski, żółty i czarny. Rzeźbę może 
zobaczyć każdy zainteresowany, wystarczy odwiedzić 
Monopolis. l

LIFE IN. Łódzkie: O swojej książce mówi Pani, że to łódzka 
opowieść. Dlaczego?
Agnieszka Janiszewska-Szczepanik: Dlatego, że jestem 
urodzoną łodzianką i wiele scen powieści dzieje się w na-
szym mieście – w Manufakturze, na Manhattanie, na Sta-
wach Jana, przy Willi Klara na Rudzie Pabianickiej…

„Masz w sobie siłę, by odmienić całe swoje życie. A gdy 
ją odnajdziesz, nic nie będzie w stanie Cię zatrzymać”. 
Taki przekaz widnieje na okładce. O czym dokładnie 
jest książka?
O Natalii, która szuka, choć nie od razu wie czego, bo pa-
trząc na nią z boku, można by powiedzieć, że przecież ma 
wszystko. Na pewno szuka sensu, radości i spełnienia. No 
i siły do zmian.

Czy dedykuje Pani tę książkę osobom, które chcą zmienić 
coś w swoim życiu, czy to lektura dla każdego?
Można by zastanowić się, czy jest na tej planecie ktoś, kto 
zupełnie nic nie chce zmienić. Ale to na pewno nie oznacza, 
że moja książka się każdemu spodoba. Myślę, że najbardziej 
mogą odnaleźć się w lekturze osoby, które utknęły w nie-
lubianej pracy, których związki z ludźmi pozbawione są 
świeżej energii, które czują się czasem „puste w środku”.

Skąd pomysł na napisanie książki?
To skąd się biorą pomysły, jest chyba największą tajemni-
cą twórczości i brakującym elementem w rozległej wiedzy 
o kreatywności. Przychodzą, albo wpadają nam do głowy, 
a co z nimi później robimy to już inna sprawa. Jedni piszą 
książki, a inni projektują silniki. Uważam, że twórczość 
jest absolutnie fascynująca. Na pewno dla mnie.

A co jest takiego fascynującego w pisaniu?
Poczucie, że coś tworzymy, dajemy światu coś nowego, cze-
go wcześniej nie było. Oczywiście jest na rynku mnóstwo 
powieści, ale nie ma drugiej „Wody księżycowej”. Czasem 
słyszę od uczestników warsztatów, że wszystko już było. 
A właśnie, że nie! Uważam, że każdy wytwór wyobraźni 
jest unikatowy, a im więcej serca wkłada w niego twórca, 
tym większą siłę może mieć dzieło. Tak to wygląda i to jest 
fascynujące, nawet jeśli chwilami trudne.

Czy zamierza Pani porzucić coaching i na dobre stać 
się pisarką?
Do swojej pracy doktorskiej robiłam wywiad z Joanną Ba-
tor. Usłyszałam od niej, że bycie pisarzem to tak naprawdę 

Dobra powieść z Łodzią w tle
„Woda księżycowa” to książka o poszukiwaniu sensu, samorealizacji i spełnienia 

w życiu osobistym i zawodowym. To powieść o ludziach, dla których najcenniejsze 
jest realizowanie marzeń. Swoich marzeń. O losach Natalii, bohaterki książki 

rozmawiamy z Agnieszką Janiszewską-Szczepanik, autorką powieści.

chęć opowiedzenia historii. I ja zdecydowanie czuję potrze-
bę opowiedzenia kolejnej historii. Równocześnie pamiętam 
o tym, że pewnie nie napisałabym powieści, gdybym sama 
nie przeszła procesu zrozumienia tego, co jest moją drogą 
życiową, co daje mi najwięcej poczucia sensu i spełnienia. 
Bardzo wierzę w moc coachingu, a jeszcze bardziej w moc 
ludzi, z którymi pracuję, dlatego oczywiście będą zajmować 
się tym dalej. Natomiast możliwe jest, że po wydaniu książki 
będę jeszcze więcej pracować z osobami, które mają twórcze 
marzenia i niezrealizowane pomysły na siebie. To bardzo 
sensowna i przynosząca radość praca! l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska

Dyplomowany life coach, trener i dokto-
rantka UŁ (Katedra Edukacji Artystycznej 
i Pedagogiki Twórczości), specjalizująca 
się w tematyce samorealizacji.
Zapraszam na autorskie warsztaty rozwo-
jowe (m.in. „Krąg Mentorów”, „Uzdrawianie 
przez pisanie”, „Obudź w sobie artystę”) 
oraz indywidualne sesje coachingowe.
www.coachingdladuszy.pl
www.facebook.com/coachingdladuszy
„Wodę księżycową” zamówić można m.in. 
na stronie: https://zaczytani.pl/ksiazka/woda_ksiezycowa,druk

Agnieszka Janiszewska-Szczepanik
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Choroby przyzębia to najczęstsza przyczyna utraty zębów 
po 35 roku życia. Uważa się, że około 80 procent populacji 
powyżej 30 roku życia może cierpieć z powodu tej cho-
roby, w różnym stopniu jej nasilenia. – Proces chorobowy 
zwykle jest powolny i bezbolesny. Większość dorosłych 
z chorobami przyzębia jest go nieświadomych – mówi dr 
n. med. lek. stom. Aneta Grochowina, właścicielka Aneta 
Clinic Dental Art w Łodzi.

Czym są choroby przyzębia? To grupa chorób swo-
im zasięgiem obejmująca zespół tkanek otaczających 
szyjkę i korzeń zęba, w którego skład wchodzi ozębna, 
wyrostek zębodołowy oraz dziąsło. Przyzębie to nic 
innego, jak aparat utrzymujący ząb w zębodole.

Do chorób przyzębia zaliczamy zapalenie dziąseł 
oraz zapalenie przyzębia. O ile zapalenie dziąseł le-
karz stomatolog jest w stanie wyleczyć stosunkowo 
szybko (wszystko zależy od stopnia zaawansowania 
zapalenia – w ostrych stanach czasami niezbędne są 
antybiotyki stosowane miejscowo lub ogólnie), o tyle 
zapalenie przyzębia leczy się już zdecydowanie trud-
niej. Jeśli stan zapalny dziąseł będzie lekceważony, 
może przenieść się na tkanki utrzymujące zęby, czy-

li na włókna kolagenowe, łączące zęby z kością, jak 
i na kość go otaczającą. Gdy dojdzie do tego stanu, 
mówimy wtedy już o chorobie przyzębia, nie leczona 
doprowadza do zniszczenia tkanek otaczających ząb. 
Dziąsła cofają się, odsłaniają się szyjki i korzenie zę-
bów. Zęby pozbawione oparcia, zaczynają się ruszać, 
przemieszczać i na koniec wypadają.

Przyczyną większości przypadków zapalenia przyzę-
bia są bakterie występujące w płytce nazębnej i kamie-
niu nazębnym, gromadzące się na powierzchni zębów – 
jako rezultat niedostatecznej higieny jamy ustnej.

Choroby przyzębia
Skąd się biorą te bakterie? W jamie ustnej bytują mi-
liony bakterii i grzybów, które osiedlają się w niej 
zaraz po urodzeniu. Tylko prawidłowa higiena, odpo-
wiednia dieta i odporność pozwalają utrzymać bakte-
rie w ryzach. Gdy któryś z tych elementów nie działa 
sprawnie, bakterie mają pole do popisu, a sytuację 
pogarszają jeszcze: przyjmowanie leków, oddychanie 
przez usta, palenie papierosów, źle wykonane wypeł-
nienia, uzupełnienia protetyczne i stłoczenie zębów 
(ciasno ustawione zęby), a także choroby osłabiające 

Nigdy nie lekceważ 
chorych dziąseł

odporność organizmu czy zmiany hormonalne, np. 
cukrzyca, choroby autoimmunologiczne.

W przypadku choroby dziąseł w początkowym jej 
okresie objawy są przez pacjentów praktycznie nie-
zauważane, ponieważ albo ich nie ma, albo pojawia 
się ból o niewielkim natężeniu. Czasami występuje 
wrażliwość na dotyk. O zapaleniu świadczyć może 
krwawienie z dziąseł przy ich szczotkowaniu, zmiana 
kształtu i koloru dziąsła w okolicy zęba oraz widocz-
ne odsłanianie się korzeni zębowych, a także gnilny 
zapach z ust, najczęściej niewyczuwalny dla pacjenta.

Choroby przyzębia charakteryzują się powolnym 
rozwojem, a wspomniane zapalenie dziąseł jest tylko 
jednym z objawów. Dochodzi do niego utrata kości wy-
rostka zębowego i związane z nim cofanie się dziąsła, 
czyli recesja. Co w konsekwencji może doprowadzić 
do rozchwiania i przemieszczania zębów, a także do-
prowadzić do ich całkowitej utraty.

– Stopień nasilenia zapalenia przyzębia określa się 
na podstawie tego, jak daleko dziąsło osunęło się z ko-
rzenia zęba. W postaci lekkiej dochodzi do odsunięcia 
dziąsła o 1-2 mm, w postaci umiarkowanej o 3-4 mm, 
a w postaci ciężkiej o 5 mm i więcej. Przy agresywnym 
zapaleniu przyzębia dziąsło osuwa się nawet o 2 mm 
w ciągu 3 miesięcy – mówi doktor Aneta Grochowina.

Co je powoduje?
Główną przyczyną zapalenia dziąseł jest niedosta-
teczna lub nieprawidłowa higiena jamy ustnej (około 
90 proc. przypadków). Gdy myjemy zęby zbyt rzadko 
lub nieprawidłowo, odkłada się na nich płytka nazęb-
na. Płytka nazębna to miękki osad, który składa się 
z bakterii oraz substancji zlepiającej. Ściśle przylega 
on do powierzchni zęba, ale daje się usunąć poprzez 
szczotkowanie. Jednak nieusuwana płytka nazębna 
z czasem twardnieje i zamienia się w kamień. Zalega-
jąca płytka nazębna jest źródłem toksyn, bezpośred-
nio odpowiedzialnych za proces zapalny.

Bez wątpienia czynnikiem zwiększającym ryzyko 
chorób przyzębia jest palenie papierosów, ponieważ 
sprzyja odkładaniu się złogów nazębnych, stwarza 
dogodne warunki dla szczególnie groźnych bakterii 
beztlenowych oraz powoduje zwiększenie produkcji 
substancji prozapalnych. A co najważniejsze palenie 
papierosów wpływa negatywnie na krążenie krwi 
w naczyniach włosowatych (bardzo cienkie naczynia 
krwionośne) znajdujących się w dziąsłach. Upośledzo-
ne ukrwienie w dziąsłach prowadzi do zaburzenia 
regeneracji dziąseł, w których toczy się stan zapalny. 
Dużą rolę ogrywają także czynniki genetyczne, wiek 
– w starszym wieku wzrasta ryzyko powstawania 
chorób przyzębia, stres, choroby ogólnoustrojowe – 
szczególnie cukrzyca, osteoporoza, AIDS, źle wykona-
ne wypełnienia i uzupełnienia protetyczne, a także 
nieprawidłowości w budowie jamy ustnej – jak, cho-
ciażby nieprawidłowy zgryz.

Jak zapobiegać chorobom przyzębia?
– Podstawą jest oczywiście odpowiednia higiena. Ja-
kikolwiek zabieg przeprowadzony przez lekarza za-

kończy się niepowodzeniem, jeśli pacjent osobiście 
nie zadba o higienę jamy ustnej w domu. Ważne, żeby 
wykonywać szczotkowanie w  odpowiedni sposób 
i odpowiednio długo minimum dwie minuty na każ-
dą ze szczęk. Pacjenci borykający się z  chorobami 
przyzębia powinni czyścić zęby po upływie 15 minut 
od każdego posiłku. Jeśli nie mamy przy sobie szczo-
teczki i pasty, to należy jamę ustną przepłukać, cho-
ciaż wodą lub płynem do płukania. Pamiętajmy jed-
nak, by z płynami obchodzić się ostrożnie i stosować 
je tylko w rozcieńczeniu. Płyny są mocno stężone i po-
drażniają błonę śluzową jamy ustnej, przewlekłe ich 
stosowanie może wyrządzić wiele szkód – tłumaczy 
doktor Aneta Grochowina.

Jak przebiega leczenie?
Możemy wyróżnić trzy fazy leczenia. Pierwsza to hi-
gienizacja, której celem jest zwiększenie świadomości 
pacjenta i zmobilizowanie go do współpracy. Podczas 
wizyt higienistka stomatologiczna profesjonalnie 
oczyszcza zęby z płytki i kamienia nazębnego oraz 
uczy, jak prawidłowo szczotkować zęby i dbać o higie-
nę jamy ustnej.

Druga faza tzw. właściwa polega na wykonaniu 
przez lekarza stomatologa scalingu głębokiego, pole-
gającego na ręcznym usuwaniu specjalistycznymi na-
rzędziami (kiretami) kamienia poddziąsłowego oraz 
polerowaniu korzeni zębów. Pozwala to na usunięcie 
zakażonych powierzchni i regenerację dziąsła.

– Ostatnia faza podtrzymująca to systematyczne 
wizyty kontrolne, co 4-6 miesięcy trzeba sprawdzić 
stan dziąseł, co 6-12 miesięcy głębokość kieszonek 
dziąsłowych, warunki zgryzowe oraz ubytki próch-
nicowe, co 2-3 lat warto wykonać diagnostykę ra-
diologiczną lub tomograficzną. Sześć miesięcy do 
jednego roku to czas, który potrzebują nowe włók-
na przyczepu dziąsła, aby były bardziej odporne 
na zakażenia bakteryjne – wyjaśnia doktor Ane-
ta Grochowina.

Jakie są możliwe powikłania?
Nieleczone choroby przyzębia prowadzą nie tylko 
do dysfunkcji narządu żucia, zaburzenia estetyki 
twarzy, czy utraty uzębienia, ale wpływają tak-
że niekorzystnie na ogólny stan zdrowia. Choroby 
przyzębia mają wpływ na wiele powikłań ogólno-
ustrojowych. Mogą: przyspieszyć rozwój miażdżycy 
naczyń krwionośnych, co zwiększa prawdopodo-
bieństwo wystąpienia udaru mózgu, zawału serca, 
pogarszać przebieg cukrzycy, stymulować rozwój 
chorób układu oddechowego. l

Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler

Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
e-mail: recepcja@anetaclinic.pl 
anetaclinic.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Mało odpoczywamy, dużo pracujemy, 
słabo śpimy. Spędzamy na siedząco po kilka, bądź 
kilkanaście godzin dziennie. Jak to się odbija na naszym 
samopoczuciu i zdrowiu?
Anna Sobczyk: Oj, odbija się i to bardzo. A kiedy do bra-
ku aktywności dołożymy nieprawidłowe odżywianie, to 
możemy mieć pewność, że tylko kwestią czasu będzie to, 
kiedy dotkną nas poważne problemy fizyczne i zdrowot-
ne. Taki styl życia można porównać do jazdy autem bez 
oleju – wcześniej czy później zatrzemy silnik.
Miłosz Wasiak: Organizm człowieka nie jest dostosowa-
ny do życia na siedząco. Wręcz przeciwnie – każdy z nas 
potrzebuje aktywności, ruchu, fizycznego zmęczenia. Je-
żeli tego nie ma, to organizm zaczyna szwankować. Układ 
kostno-stawowy, który jest fundamentem całego ciała 
słabnie, pojawiają się bóle stawów, mięśni. Kości stają się 
bardziej narażone na złamania, no i wcześniej czy później 
potrzebujemy pomocy.

Pomagacie osobom z bólem pleców, stawów, 
mięśni, ale nie jesteście klasycznym gabinetem 
fizjoterapeutycznym. Kto może skorzystać z oferty 
dostępnej w Move Medic?
Miłosz Wasiak: Stworzyliśmy takie miejsce, w którym re-
habilitacja jest inna niż wszędzie, gdzie powrót do spraw-
ności jest możliwy tylko dzięki ćwiczeniom, ruchowi, 
masażom, a nie stymulacji mechanicznej czy zabiegom 
fizyko. Zdaję sobie sprawę, że większość pacjentów, kiedy 
im się zaproponuje zestaw ciężkich, fizycznych ćwiczeń 
i zupełnie niemęczącą elektrostymulację, wybiorą to dru-
gie rozwiązanie. Ale przecież rehabilitacja bez ćwiczeń to 
kiepskie rozwiązanie.
Anna Sobczak: Dzięki temu, że Miłosz jest fizjoterapeutą, 
a ja dietetykiem doskonale się uzupełniamy. Dlatego mo-
gliśmy tu stworzyć miejsce, w którym łączymy swoje kom-

Młodzi, kompetentni, chcą pomagać 
ludziom, a swoje życie zawodowe 

traktują z ogromną pasją. Może 
dlatego pacjenci przekazują sobie 
do nich telefon i adres, i mówią: oni 
na pewno pomogą! Anna Sobczak 
i Miłosz Wasiak, właściciele Move 
Medic opowiadają nam o tym, jak 
powinniśmy dbać o swoje ciało, 
żeby służyło nam jak najdłużej.

Move Medic
pozbędziesz się bólu, odzyskasz 

kondycję i schudniesz

petencje i dbamy o samopoczucie i zdrowie pacjentów. 
Miłosz pomaga im w odzyskaniu fizycznej sprawności, 
a ja sprawiam, że chcą żyć zdrowo i aktywnie. No i przede 
wszystkim pomagam zrzucić nadmiar kilogramów, a pro-
szę mi wierzyć – samemu jest to bardzo trudne.

Dlaczego wybraliście akurat takie zawody – z jednej 
strony fizjoterapeuta, a z drugiej dietetyk?
Miłosz Wasiak: W moim przypadku to efekt wychowa-
nia i zainteresowań. Zawsze byłem aktywny fizycznie – 
trenowałem pływanie, zapasy, brazylijskie jujitsu. Taką 
postawę zaszczepił we mnie tata, który namawiał mnie 
przy każdej okazji do uprawiania sportu. Te zaintereso-
wania spowodowały, że pojawiła się fizjoterapia. No i kie-
dy wybierałem kierunek studiów, a wybór był pomiędzy 
AWF-em i fizjoterapią, zdecydowałem się na fizjoterapię 
na Uniwersytecie Medycznym.
Anna Sobczak: Dieta i żywienie człowieka to tematy, 
które interesowały mnie od zawsze. Od dziecka miałam 
problem z otyłością i próbowałam sobie z tym radzić róż-
nymi sposobami. W którymś momencie ten problem stał 
się dla mnie tak uciążliwy, że postanowiłam z nim wal-
czyć. Studiowałem turystykę i rekreację, ale zawodowo 
jakoś mnie to nie wciągnęło. Za to dietetyka pochłonęła 
mnie całkowicie. Zrobiłam szereg kursów, wiele szkoleń 
i przede wszystkim na sobie przećwiczyłam odchudzanie 
i różne modele żywieniowe.

Rozumiem, że pacjenci ze skierowaniem na zabiegi 
rehabilitacyjne od lekarza też znajdą u Was pomoc?
Miłosz Wasiak: Oczywiście! Nie mamy podpisanego kon-
traktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc wszyst-
kie zabiegi są u nas płatne, ale każdy, kto odczuwa dole-
gliwości bólowe, jest przed lub po zabiegu operacyjnym 
może się do nas zgłosić. Na pewno pomożemy.

Jedną z propozycji, którą oferujecie zainteresowanym 
jest trening medyczny. Proszę przybliżyć, co to takiego 
i kto może z niego skorzystać?
Miłosz Wasik: Pod tym pojęciem kryje się normalny tre-
ning z tą różnicą, że wszystkie ćwiczenia odbywają się 
pod okiem fizjoterapeuty, który określi zestaw ćwiczeń i póź-
niej je wyegzekwuje. Takie treningi przydają się, gdy chcemy 
jechać na narty czy przygotować się do biegania. Dzięki nie-
mu zmniejszamy ryzyko ewentualnej kontuzji, a przy okazji 
jest to bardzo bezpieczna forma fizycznej aktywności.

No właśnie, coraz częściej samodzielnie próbujemy 
poprawić swoją kondycję – biegamy, chodzimy 
na siłownię, uprawiamy fitness, jeździmy 
na nartach. Jest coś, czego powinniśmy się wystrzegać 
w takich sytuacjach?
Miłosz Wasiak: Wypada się tylko cieszyć z tego, że rośnie 
liczba osób, które aktywnie spędzają czas, bo tak, jak już 
powiedziałem nasze ciało potrzebuje ruchu i wysiłku. 

Oczywiście najlepiej ćwiczyć pod okiem kogoś, kto się 
na tym zna, ale nie wymagajmy zbyt wiele. A jeżeli chodzi 
o ćwiczenia, które wykonujemy, to powiem, że każde może 
nam pomóc, albo zaszkodzić. Przecież jeżeli bez przygo-
towania spróbujemy podnieść ciężką sztangę, to mięśnie 
mogą nie wytrzymać. To samo z bieganiem, bez rozgrzew-
ki raczej nie próbujmy, bo to prosty sposób na kontuzję 
stawów. No i przede wszystkim zachowajmy zdrowy roz-
sądek – jeżeli bez odpowiedniego przygotowania pobie-
gniemy w maratonie to może się naprawdę źle skończyć.

W jakim zakresie masaże mogą wpłynąć na poprawę 
zdrowia czy samopoczucia? Pytam o to, bo Wasz gabinet 
oferuje sporo rodzajów masażu.
Miłosz Wasiak: To prawda, mamy masaże lecznicze, spor-
towe i relaksacyjne. Wprowadziliśmy także masaż antycel-
lulitowy bańką chińską, gorącymi kamieniami, czekoladą. 
Robimy drenaż limfatyczny. Zainteresowani mogą skorzy-
stać z masażu dla par. Mamy bogaty wybór, ale to nie przy-
padek. W każdej terapii masaże są bardzo przydatne, ponie-
waż mają pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie. 
Masaż ma wiele zalet, wymienię więc tylko najważniejsze: 
zwiększa odporność, łagodzi stres, obniża ciśnienie krwi, 
łagodzi bóle mięśni i stawów, niweluje skurcze, redukuje 
blizny, przyspiesza regenerację po ciężkich treningach.
Anna Sobczak: Zaproponowaliśmy także masaże dla 
osób, które chcą się zrelaksować i miło spędzić czas. Za-
miast do kawiarni, mogą przyjść do nas. Oczywiście 
na masaż i kawę. I coraz częściej korzystają z tego. Wpada-
ją do nas pary na romantyczny masaż, przychodzą przy-
jaciółki, które zamawiają masaż i popijając kawę, plotkują 
o wszystkim. Przy okazji odpoczywają, relaksują się, za-
pominają o problemach.

Mało dynamiczny tryb życia wpływa nie tylko 
na osłabienie naszego układu kostnego i mięśni, ale 
także sprawia, że tyjemy. Na jaką pomoc w Move Medic 
mogą liczyć osoby z nadwagą?
Anna Sobczak: Dla takich osób przygotujemy indywi-
dualną dietę oraz spersonalizowany trening, ale zanim 
do tego dojdzie przeprowadzimy dokładne badanie. Każ-
dego pacjenta traktujemy indywidualnie, a to oznacza, 
że nie stosujemy jakiejś jednej uniwersalnej metody, 
bo po pierwsze takiej nie ma, a po drugie każdy jest inny 
i co innego potrzebuje.
Miłosz Wasiak: Warto dodać, że w naszym gabinecie pa-
cjenci mogą mieć pewność, że poświęcimy im tyle uwagi 
i czasu, ile będą potrzebować. Bywa, że czasami zanim roz-
pocznę zabiegi, dużo czasu spędzam z pacjentem na roz-
mowie, chcę poznać wszystkie jego dolegliwości, problemy, 
choroby. W rehabilitacji wszystko może być ważne, i coś, co 
niektórym pomoże, innym może zaszkodzić.

Czy to, co jemy, jak dużo jemy i czym popijamy jedzenie 
wpływa na nasze zdrowie?
Anna Sobczak: Jak najbardziej, przecież jesteśmy tym, co 
jemy i pijemy. Coraz częściej przekonuję się, że nie mamy 
świadomości, jak ważna dla naszego zdrowia jest właści-
wa dieta. A przecież to, co ląduje w naszych żołądkach, ma 
ogromny wpływ na nasze zdrowie. Uogólniam, ale nie za-
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stanawiamy się nad tym kupując kolejnego burgera, czy 
pizzę, a wystarczyłoby trochę umiaru w jedzeniu i piciu, 
niewielka znajomość zasad żywienia i bylibyśmy zdrow-
si, szczupli i piękniejsi.

Umiar w jedzeniu i piciu, czyli co?
Anna Sobczak: Każdy z nas ma określoną ilość kalorii, 
których potrzebuje organizm do normalnego funkcjono-
wania. Oczywiście ktoś, kto ciężko pracuje fizycznie po-
trzebuje ich więcej, a mniej ktoś, kto ma lekką pracę. Za-
łóżmy, że jest to 2500 kalorii dziennie. W związku z tym 
nie potrzebujemy do życia ani mniej, ani więcej kalorii. 
Ale kto z nas sprawdza to, ile ich jest w spożywanych 
potrawach i napojach? A wystarczy moment i następu-
je przekroczenie tego poziomu, a stąd krótka droga do 
otyłości czy nadwagi. Dlatego zawsze powinniśmy kon-
trolować, co jemy.

Są teorie, które głoszą, że powinniśmy dziennie 
spożywać kilka litrów wody, są też takie, że picie wody 
bez umiaru szkodzi. Ile tak naprawdę płynów potrzebuje 
dziennie ludzki organizm, żeby dobrze funkcjonować?
Anna Sobczak: Woda stanowi od 60 do 70 procent masy 
dorosłego człowieka. To pokazuje jak istotne jest dostar-
czenie jej do organizmu. Jeżeli chodzi o ilość wypijanej 
wody, to jest to indywidualna sprawa – jeden potrzebuje 
dwa litry dziennie, a drugi cztery. Inne zapotrzebowanie 
ma osoba, która uprawia sport wyczynowo, a inne ktoś, 
kto ma siedzący tryb życia. Tak czy inaczej, odpowied-
nie nawodnienie dla naszego organizmu jest ważne, ale 
w nadmiarze wszystko może zaszkodzić, nawet woda.

Coraz częściej pojawiają się głosy, że osoby otyłe, 
w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez kult ciała 
i szczupłe modelki, należą do ludzi gorszej kategorii. Co 
jest złego w nadwadze?
Anna Sobczak: Znowu przywołam statystyki – z proble-
mem otyłości zmaga się 62 procent mężczyzn i 46 procent 
kobiet. A zatem statystycznie ponad połowa ludzi ma pro-
blem z nadwagą. Co roku na świecie z powodu chorób, do 
których przyczynia się otyłość czy nadwaga, umiera 2,5 
miliona ludzi. Zawały, nadciśnienie, cukrzyca – przyczy-
ną tych chorób jest często właśnie nadwaga.

Miłosz Wasiak: Dodam, że nadmiar ciała wpływa rów-
nież na ogólny stan układu kostnego człowieka. Nasze 
stawy i kości nie są przystosowane do dźwigania takich 
ciężarów. Wcześniej czy później buntują się i dochodzi do 
różnego rodzaju kontuzji, zwyrodnień.

Jeżeli chciałbym schudnąć, poprawić kondycję 
i wyeliminować ból mięśni karku to mogę liczyć 
na przygotowanie konkretnego planu ćwiczeń i diety?
Anna Sobczak: Jak najbardziej, po to właśnie tutaj je-
steśmy. Najpierw trzeba się jednak zdecydować i do nas 
przyjść. Nie jesteśmy czarodziejami, dlatego wcześniej mu-
simy poznać problemy i dolegliwości z jakimi boryka się pa-
cjent. Zanim cokolwiek zaproponujemy, pytamy o wszyst-
ko, co może wpływać na stan zdrowia i samopoczucie.

Jak długo to potrwa i czy mam gwarancję, że schudnę 
i poprawię kondycję?
Miłosz Wasiak: Wszystko zależy od indywidualnych pre-
dyspozycji, ale trzeba zarezerwować kilka tygodni.

Udało się Wam stworzyć na Bałutach klimatyczne 
miejsce, w którym można zadbać o swoje zdrowie 
i samopoczucie. Czyja to zasługa?
Miłosz Wasiak: Move Medic stworzyliśmy wspólnie. Ja za-
jąłem się sprawami praktycznymi i remontem, a Ania spra-
wiła, że w tym miejscu jest superklimat, który w ogóle nie 
kojarzy się z chorobami, zabiegami i bólem. Od naszych pa-
cjentów słyszymy, że doskonale się tu czują i chętnie przycho-
dzą na zabiegi. Dysponujemy obecnie czterema gabinetami, 
salą do rehabilitacji indywidualnej i ćwiczeń grupowych.
Anna Sobczak: W MoveMedic każdy poczuje się dobrze. 
Jest intymnie, kameralnie, nie ma tłumów. Każdego traktu-
jemy wyjątkowo i tak samo dbamy o wszystkich. l

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA archiwum prywatne

Łódź, ul. Srebrna 33a
tel: 792-848-844 
e-mail:biuro@movemedic.pl
www.movemedic.pl

Pacjent na pierwszym miejscu 

LIFE IN Łódzkie: Rozmawialiśmy równo rok temu, 
na koniec naszej rozmowy spytałam o Wizję przyszłości. 
Powiedział Pan, że nie zdradza pomysłów, dopóki ich nie 
zrealizuje. Czy przez ten rok wiele się zmieniło?
Michał Bielecki: Dla nas nieustanny rozwój zawiązany 
jest z troską o zdrowie naszych pacjentów, których do-
bro zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego 
urządzenia, którymi wykonujemy badania diagnostycz-
ne – tomografy, rezonansy magnetyczne, wymieniamy 
często, bo nieustannie zmienia się technologia, a zmiana 
nawet najdrobniejszej części może przyczynić się do wy-
krycia schorzenia, które umknęłoby aparatom starszej 
generacji. Otworzyliśmy kolejną pracownię rezonansu 
magnetycznego, tym razem w Lęborku. Od czerwca tego 
roku oferujemy pacjentom zupełną nowość – badania 
urządzeniem EOS, które posiadamy jako jedyni w Polsce. 
Z początkiem lipca otwieramy też wielospecjalistyczne 
centrum medyczne.

W jakich badaniach wykorzystywany jest ten 
nowoczesny system EOS?
System EOS, który może zastąpić klasyczne badanie RTG, jest 
dostępny w naszej pracowni diagnostyki obrazowej przy uli-
cy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Aparat przeznaczony 

jest do nowoczesnej, bezpiecznej i precyzyjnej diagnosty-
ki obrazowej zarówno dzieci jak i dorosłych. Badanie trwa 
około czterech minut. Sprawdza się w diagnostyce schorzeń 
układu kostno-szkieletowego, w szczególności skolioz, wad 
postawy, chorób zwyrodnieniowych stawów biodrowych 
i kolanowych, zespołów bólowych kręgosłupa i zwyrodnień 
kręgosłupa. Dwupłaszczyznowe skany wykonywane są jed-
nocześnie w płaszczyźnie AP i LAT w pozycji stojącej, czego 
efektem są długo-odcinkowe zdjęcia kośćca pacjenta. Za-
stosowanie technologii detektorów ksenonowych pozwala 
na redukcję nawet do 80 procent promieniowania rentge-
nowskiego w stosunku do klasycznego systemu RTG i 96 
procent – w stosunku do tomografii komputerowej. Aparat 
generuje obrazy 3D kośćca pacjenta, co daje możliwość plano-
wania zabiegów alloplastyki stawów i stabilizacji kręgosłupa 
w 3D. Badania są na razie dostępne jedynie komercyjnie, po-
nieważ NFZ ich nie finansuje.

Nie wspomniał Pan o jeszcze jednej technicznej nowince, 
o technologii wirtualnej rzeczywistości, która ma 
pomóc pacjentom zmniejszyć lęk przed badaniem 
rezonansem magnetycznym?
Tak, jak już wspomniałem dla nas zawsze najważniejsze jest 
dobro pacjenta. Wiemy, jak olbrzymi lęk towarzyszy wielu 

WizjaMED, do tej pory znana z pracowni diagnostyki 
obrazowej, otwiera w Łodzi wielospecjalistyczne 

centrum medyczne. Od czerwca jako jedyna 
w Polsce oferuje także badanie systemem EOS, 
doskonale sprawdzającym się w diagnostyce 

schorzeń układu kostno-szkieletowego. Rozmawiamy 
z Michałem Bieleckim, Prezesem Zarządu wizjaMED.
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z nich przed badaniem rezonansem magnetycznym. Sam 
wjazd i przebywanie w ciasnej tubie już powoduje dyskom-
fort, a do tego dochodzi jeszcze charakterystyczny dudniący 
dźwięk. Stworzyliśmy więc animacje VR ukazującą przebieg 
badania. Korzystając z okularów VR pacjenci mogą oswoić 
się z badaniem już w rejestracji, animacja pozwala też zwe-
ryfikować poziom lęku u konkretnej osoby. Dokładny opis 
procedury ani filmy instruktażowe nie dają takiego poczucia 
bezpieczeństwa, jak przeżycie badania na własnej skórze.

Skąd to zamiłowanie do ciągłego doskonalenia oferty 
i poszukiwania nowości?
Chyba z moich traumatycznych dziecięcych przeżyć szpital-
nych. Już jako dziecko marzyłem o tym, by stworzyć szpital 
przyjazny pacjentowi. I choć moje marzenia ewoluowały, ni-
gdy nie przestałem myśleć o pacjentach i o tym, by zapewnić 
im jak największy komfort. W naszej pracy stawiam na trzy 
aspekty, które są bardzo ważne dla pacjenta: miejsce, które 
ma się mu bardzo dobrze kojarzyć; nowoczesny sprzęt i wy-
kwalifikowaną kadrę, która potrafi wsłuchać się w potrzeby 
pacjenta, tak by wiedział, że u nas dobrze się nim zaopieku-
jemy. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby oszczędzać 
na zdrowiu pacjenta i na przykład oferować mu badania 
urządzeniami, które mają po 10-20 lat.

I choć szpital jeszcze nie powstał, kładąc nacisk 
na słowo – jeszcze, od lipca WizjaMED otwiera pierwsze 
wielospecjalistyczne centrum medyczne. Skąd wziął się 
taki pomysł?
Już w kwietniu byliśmy gotowi na otwarcie centrum, ale 
koronawirus nieco pokrzyżował nasze plany i faktycznie 
pierwszych pacjentów przyjmiemy w lipcu, w pierwszą 
rocznicę otwarcia naszej pracowni przy ul. Świętej Te-
resy. Centrum mieści się w tym samym budynku. A skąd 
pomysł? Oczywiście z zamiłowania do poszukiwania nie-
oczywistych rozwiązań (śmiech). Kilka miesięcy temu 
myślałem o wyposażeniu naszej pracowni przy Świetej 
Teresy w stół do nieinwazyjnego usuwania mięśniaków 
macicy. Oczywiście niezbędne było mi w tym temacie 
wsparcie wybitnego specjalisty – prof. Przemysława 
Oszukowskiego. I choć stołu ostatecznie nie zakupiłem, 

zrozumiałem, że warto poszerzyć nasze usługi o te de-
dykowane paniom – i tak powstał w naszej poradni duży 
dział ginekologiczny z wybitnymi specjalistami i nowo-
czesnym sprzętem – USG do badań prenatalnych, lasera-
mi. Okazało się, że te ostatnie można wykorzystać w der-
matologii i tak wiążąc jedną dziedzinę medycyny z drugą, 
mamy do zaoferowania naszym pacjentom – wybitnych 
specjalistów z wielu specjalności – ginekologów, chirur-
gów, dermatologów, urologów, kardiologów, ortopedów, 
neurologów, endokrynologów. I nie byłbym sobą, gdybym 
nie zaoferował pacjentom dodatkowej jakości nie tylko 
w postaci najnowocześniejszego sprzętu, ale także obsłu-
gi. W naszym centrum lekarze specjaliści pracować będą 
z asystentami, którzy przejmą na siebie część ich obowiąz-
ków, głównie tych związanych z wypełnianiem dokumen-
tów, po to, by lekarz jak najwięcej czasu mógł poświęcić 
pacjentowi. A co do tego szpitala, to na razie nie planuję, 
ale nie wykluczam, że w niedalekiej przyszłości urucho-
mimy salę operacyjną.

A w innych miastach powstaną też centra medyczne 
pod szyldem wizjaMED?
Najpierw sprawdzimy, jak ten model przyjmie się w Łodzi. 
Jeśli tu się sprawdzi bez wahania podejmę decyzję o loka-
lizacjach w innych miastach.

Koronawirus nieco pokrzyżował plany otwarcia centrum 
medycznego. Jak wyglądała praca w pracowniach 
diagnostyki po ogłoszeniu lockdownu?
Wirus namieszał nam także w planach otwarcia pra-
cowni w Lęborku, która miała ruszyć w połowie marca. 
Na szczęście już działa. W naszych pracowniach nie mie-
liśmy dłuższych postojów, w zasadzie placówki zamknę-
liśmy jedynie na kilka dni, by dostosować je do nowego 
reżimu sanitarnego. I choć byliśmy gotowi, większość pa-
cjentów prosiła o przełożenie badań. Teraz na szczęście 
pomału wracamy do normalności, choć na pewno nie 
wykonujemy jeszcze 10 tysięcy badań miesięcznie, jak to 
miało miejsce przed pandemią.

Ile placówek funkcjonuje pod szyldem wizjaMED?

Dysponujemy jedenastoma pracowniami tomografii kom-
puterowej i siedmioma rezonansu magnetycznego.

Czy placówka w Victoria Park przy ul. Świętej Teresy 
jest nadal jedyną, w której można wykonać badania 
w znieczuleniu w warunkach ambulatoryjnych?
Tak, ale tego typu badania już niebawem będziemy także 
wykonywać w Lęborku. Chętnie korzystają z nich chociażby 
pacjenci cierpiący na klaustrofobię, czy dzieci, którym trud-
no uleżeć cicho podczas badania trwającego 20-30 minut.

Na jakich zasadach można korzystać z badań 
oferowanych przez wizjaMED?
W większości placówek wykonujemy badania zarówno 
w ramach NFZ, jak i badania komercyjne. Najwięcej ba-
dań na NFZ wykonujemy w pracowniach tomografii kom-
puterowej, z badań rezonansem magnetycznym korzysta 
już wielu pacjentów na zasadach komercyjnych i właśnie 
w tym kierunku dalej chcielibyśmy się rozwijać. Cena 
badań rezonansem magnetycznym nie zmieniła się od 
dziesięciu lat, wzrosły za to zarobki i standard życia, co 
spowodowało, że badanie to stało się bardziej dostępne. 
Ogólnie w ostatnich latach bardzo mocno rozwinął się ry-
nek prywatnych usług medycznych i wszystko wskazuje 
na to, że będzie nadal się rozwijał. Z naszego nowego cen-
trum medycznego mieszczącego się w Victoria Park przy 
ul. Świętej Teresy można skorzystać tylko i wyłącznie 
na zasadach komercyjnych.

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

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Izabela Urbaniak

Zadbamy o Ciebie
kompleksowo.

Jedna lokalizacja – wiele możliwości: 
konsultacja u specjalisty, diagnostyka obrazowa, 
punkt pobrań. Oszczędzamy Twój czas! 

Doświadczeni lekarze, wiele specjalizacji 
m.in ginekologia, urologia, endokrynologia, 
ortopedia, kardiologia.

Wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny. 

Nowoczesne, przyjazne wnętrza.

Duży, bezpłatny parking.

Poradnia wizjaMED 
ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 92 lok. 1
poradnia@wizjamed.pl
www.wizjamed.pl
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Nigdy nie przestawaj się uśmiechać, nawet jeśli jesteś smutny, 
ponieważ nigdy nie wiesz, kto może się zakochać w twoim 
uśmiechu pisał Gabriel Marcia Marquez. Piękny uśmiech to 
przede wszystkich zdrowe i ładne zęby. Istnieje wiele rozwią-
zań prowadzących do ich perfekcyjnego wyglądu. A które 
z nich będą najlepsze doradzą nam specjaliści z Design Dental 
Clinic mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Wierzbowej.

W DDC każdą metamorfozę uśmiechu poprzedza 
szczera rozmowa pacjenta z lekarzem dotycząca moż-
liwości i oczekiwań. Dzięki niej lekarz poznaje oso-
bowość pacjenta, co pozwala mu w pełni dopasować 
rozwiązania do oczekiwań estetycznych. Później do 
akcji wkracza cyfrowa technologia – Digital Smile De-
sign – dzięki której pacjent praktycznie od razu może 
zobaczyć projekt swojego nowego uśmiechu.

Cyfrowe projektowanie uśmiechu
Projektowanie uśmiechu rozpoczyna się od zebrania nie-
zbędnych materiałów, wykonania sesji fotograficznej, 
przeglądu uzębienia, analizy zgryzu, zaplanowania 

leczenia oraz higienizacji. W niektórych przypadkach 
wskazane jest także nagranie krótkiego filmu, na któ-
rym widać mimikę twarzy pacjenta podczas okazywa-
nia emocji. Wykonywane są także zdjęcia RTG, a w razie 
potrzeby robiona jest również tomografia komputerowa. 
Na podstawie tych wszystkich zebranych materiałów 
powstaje projekt nowego uśmiechu, będący kluczowym 
elementem dalszej pracy. Projektowanie odbywa się 
w formie cyfrowej bezpośrednio na wybranym zdję-
ciu pacjenta. Specjalista uwzględnia proporcję twarzy, 
mimiki, relacji ust, zębów, dziąseł i warg, czyli danych 
niezbędnych do zachowania indywidualnych, natural-
nych cech pacjenta. Metoda Digital Smile Design daje 
możliwość wyboru docelowego kształtu, długości, struk-
tury i koloru zębów w wersji cyfrowej, dając pacjentowi 
pełne spektrum możliwości zmiany jego uśmiechu oraz 
eliminację korekt na etapie pracy protetycznej.

Cyfrowy projekt uśmiechu w DDC, wykonany jest 
w oparciu o trójwymiarowy, indywidualny model 
opracowany przez techników dentystycznych z Labo-
ratorium Protetycznego Natrodent, z którym klinika 

LICÓWKI
małe rzeczy czynią cuda!

ściśle współpracuje (laboratorium i klinika działają 
w tym samym budynku).

– Design w nazwie naszej kliniki oznacza, iż przykła-
damy ogromną wagę do tego etapu leczenia, w którym 
cyfrowo symulujemy cały przebieg leczenia i rozważa-
my różne jego warianty w rzeczywistości wirtualnej. 
Pacjent widzi najlepsze możliwe dla siebie rozwiąza-
nie na etapie symulacji, a następnie może ocenić ten 
efekt „na żywo” na swoich zębach zanim rozpocznie-
my właściwe zabiegi – tłumaczy Bartosz Troczyński, 
współwłaściciel Design Dental Clinic i Natrodent Labo-
ratorium Protetyczne.

Licówki gwarancją pięknego uśmiechu
Jedną z możliwości uzyskania pięknego uśmiechu są 
coraz bardziej popularne licówki. I im właśnie warto 
poświęcić nieco więcej uwagi. Za pomocą licówek mo-
żemy pozbyć się wad estetycznych zębów – umożliwia-
ją zmianę ich koloru, kształtu, długości i szerokości.

Wskazaniami do wykonania zabiegu są: przebar-
wienia, plamy, nierówny koloryt zębów, widoczne 
liczne wypełnienia, korekta kształtu zęba, szparowa-
tość, wydłużenie, skrócenie, poszerzenie lub zwężenie 
korony jak np. w przypadku startych zębów, częściowa 
odbudowa zęba jak np. przy urazowych odłamaniach 
brzegu siecznego, jako alternatywa dla wypełnienia 
kompozytowego, korekta powierzchni zęba, korekta 
położenia zęba – zmiana ułożenia zęba w łuku w przy-
padku niedużych wad zgryzu, poprawa niewielkich 
odchyleń i rotacji, likwidacja diastemy jako alternaty-
wa dla leczenia ortodontycznego.

Licówki można założyć wyłącznie na zdrowe zęby, 
dlatego przed przystąpieniem do zabiegu wymagane 
jest wyleczenie wszystkich ubytków próchnicowych 
i zadbanie o odpowiednią higienę jamy ustnej poprzez 
usunięcie kamienia nazębnego i osadu. Bardzo często 
pacjenci, szczególnie z dużymi, widocznymi przebar-
wieniami, decydują się na wybielenie zębów – po to, aby 
nie przebijały one przez licówkę oraz, aby móc dobrać 
jej jaśniejszy, pasujący kolor.

Rodzaje licówek
Warto jednak wiedzieć, że są przeciwskazania dla licó-
wek, do których zalicza się: wady zgryzu, które mogłyby 
spowodować uszkodzenie lub utratę licówek; bruksizm, 
czyli zgrzytanie zębami przez sen; niedbałość o higienę 
jamy ustnej; zbyt krótkie korony zębów uniemożliwiają-
ce przyklejenie i utrzymanie licówki; złe nawyki, takie 
jak obgryzanie paznokci czy gryzienie długopisu, które 
mogą doprowadzić do uszkodzenia lub utraty licówki.

Licówki są oczywiście różne i o ich doborze decyduje 
lekarz. Różnią się rodzajem materiału, z którego są wy-
konane. Z materiału światłoutwardzalnego, identyczne-
go jak ten wykorzystywany do wypełniania ubytków 
w zębach, wykonane są licówki kompozytowe. I ich nie 
polecamy. Uznawane są one za mniej trwałe i mniej es-
tetyczne od licówek wykonanych z porcelany. Te ostat-
nie charakteryzują się dużą trwałością i estetyką. Li-
cówki porcelanowe są obecnie najczęściej stosowanym 
standardem na rynku ze względu na wytrzymałość 

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

mechaniczną – ich żywotność szacuje się na 7-10 lat. 
Porcelana pochłania i odbija światło tak jak prawdziwy 
ząb, nie  ulega przebarwieniom i  nie  pochłania barw-
ników z pożywienia, na porcelanie trudniej niż na na-
turalnych zębach tworzy się płytka nazębna, dlatego 
bardzo często stosuje się je zarówno do przywrócenia 
pięknego uśmiechu, jak i do odbudowy utraconych star-
tych części zębów.

Jak się zakłada licówki?
Licówki można umocować na dwa sposoby z uprzed-
nim szlifowaniem zęba i bez szlifowania. W pierw-
szym przypadku preparacja polega na niewielkim ze-
szlifowaniu licowej warstwy szkliwa w celu zrobienia 
miejsca pod przyszłą licówkę. Uprzednie szlifowanie 
jest konieczne, jeśli zamierzamy ingerować w kory-
gowany ząb, np. jeśli przy pomocy licówek chcemy 
zmniejszyć rozmiar zębów, cofnąć zęby wysunięte lub 
wyrównać zęby obrócone. l
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LIFE IN. Łódzkie: Można powiedzieć, że pandemia 
przyczyniła się do szybszego rozwoju firmy. Przez 
zamieszanie spowodowane przepisami, okazało 
się, że nie można było ponownie otworzyć punktów 
NowBrow w Manufakturze i Galerii Łódzkiej, więc szybko 
trzeba było poszukać nowych miejsc.
Grażyna Drane: Wszyscy z utęsknieniem czekaliśmy 
na moment odmrożenia branży beauty, czyli sektora, 
w którym działamy. Cieszyły się też bardzo nasze klientki, 
miałyśmy wiele zapisów na wizyty. Tymczasem po trzech 
dniach działania naszych punktów w Galerii Łódzkiej 
i Manufakturze, musiałyśmy je zamknąć, ponieważ oka-
zało się, że jednak przepisy nie pozwalają na działanie 
wysp w galeriach handlowych. Więc skoro wizyty były 
ustalone nie mogłyśmy pozwolić, by klientki czekały 
w nieskończoność, aż znowu zmienią się przepisy. Szyb-
ko znalazłyśmy dwa nowe miejsca na naszą działalność 
– w salonie Izabelli Pietruszki-Kluski – Curyło Salon Aca-
demy Łódź przy ul. Franciszkańskiej oraz w studio Jolan-
ty Mecherowskiej – Macherowska Makeup, do którego za-
praszamy do Pasażu Róży.

To ile teraz punktów marki NowBrow Professional EYE 
Studio działa w Łodzi?
W sumie pięć, bo działają już w końcu nasze wyspy w Galerii 
Łódzkiej i Manufakturze oraz nasz salon przy ul. Wigury.

Jak Panią znam, to nie koniec oczywiście?
Oczywiście, w ciągu kilku miesięcy zaczną działać dodatko-
wo w Łodzi nasze trzy licencjonowane punkty: na Widzewie, 
Chojnach i w Porcie Łódź. Panie przechodzą już specjalistyczne 

NowBrow
pasja, konsekwencja i sukces gwarantowany

Cztery lata temu zapewne niewielu 
wierzyło w to, że nitkowanie, 
pochodząca z Azji starożytna 

sztuka depilacji, tak spodoba się 
łodziankom. Tymczasem do dziś 

punkty marki NowBrow Professional 
EYE Studio wykonały już ponad 100 
tysięcy zabiegów, a nowych miejsc 
oferujących nitkowanie przybywa. 
– Jeśli jest pasja i konsekwencja, 
to sukces jest tylko kwestią czasu 

– podkreśla Grażyna Drane, która 
z Pauliną Kuszczak stworzyła markę.

szkolenie w naszej Akademii NowBrow, gdzie uczą się nie 
tylko sztuki nitkowania, ale poznają też nasze podejście do 
klienta. Ważny jest dla nas spójny przekaz marki, naszej wy-
jątkowości i uprzejmości. Ale nie chcemy ograniczać naszych 
działań tylko do Łodzi. Chcemy rozwijać się w całej Polsce, 
nasze licencjonowane salony działają już w wielu miej-
scach m.in. w Skierniewicach, Olsztynie, Kępnie, Józefowie 
pod Warszawą. Mamy także licencjonowane salony w Bel-
gii i Anglii, z planem następnego w Norwegii. Jeśli jest pasja 
i konsekwencja, to sukces jest tylko kwestią czasu.

Wspomniała Pani o Akademii NowBrow. Czy działa ona 
w całym kraju, czy tylko w Łodzi?
Na razie Akademia działa w Łodzi, bo tu w naszym salonie 
przy Wigury mamy doskonałą bazę szkoleniową i wiele 
zaprzyjaźnionych modelek, chętnych do udziału w szko-
leniach. Na kursy przyjeżdżają do nas panie z całej Polski, 
wiele z nich otworzyło już wspomniane wcześniej salony 
licencjonowane. W przyszłości będziemy także szkolić 
w innych miastach.

Marka NowBrow, działa z wielkim powodzeniem już 
od czterech lat w Polsce. Startowałyście z zamiarem 
dokonania rewolucji w podejściu do depilacji i stylizacji 
brwi. Udała się?
Oczywiście, że się udała nasza mała rewolucja, inaczej 
pewnie byśmy nie rozmawiały (śmiech). Nie było w Polsce 
lepszego miasta niż Łódź na rozwinięcie naszego biznesu. 
Miasto przez długi czas związane z przemysłem włókien-
niczym było najlepszym miejscem na rozwój działalności, 
w której głównym „narzędziem” jest właśnie nitka. Najpierw 

otworzyłyśmy punkt w Manufakturze. Wybór był nieprzy-
padkowy, zależało nam na miejscu, gdzie bywa bardzo dużo 
ludzi. Wychodziłam im naprzeciw, opowiadałam o nowej 
metodzie depilacji brwi i zachęcałam do skorzystania z na-
szych usług. Na początku wszyscy podchodzili bardzo nieuf-
nie, zastanawiali się, jak nitką można depilować brwi, prze-
cież do tego używa się pęsety lub wosku. Obawiali się bólu 
i efektu końcowego. Gdy okazało się, że metoda jest o wiele 
mniej bolesna od dotychczas stosowanych, a na dodatek daje 
doskonałe efekty, klienci zaczęli do nas wracać i polecać nas 
swoim znajomym. I tak dzięki zaufaniu klientek zaczęły po-
jawiać się kolejne punkty, a nasza nitka zrewolucjonizowała 
podejście do depilacji. Do tej pory wykonałyśmy już ponad 
100 tysięcy zabiegów, a można powiedzieć, że dopiero jeste-
śmy na początku drogi.

Łodzianki pokochały nitkowanie. Dlaczego jest ono 
najlepszym sposobem na stylizację brwi?
Sama od wielu lat regularnie poddaję się zabiegom nitko-
wania i byłam pewna, że klientki także docenią i pokochają 
ten rodzaj regulacji brwi ze względu na  jego precyzyjność 
i  trwałe efekty. Jednorazowa, odpowiednio skręcona, ba-
wełniana nitka nie podrażnia skóry, wykręca włosek razem 
z cebulką, a to powoduje spowolnienie procesu odrastania. 
Nitkowanie można wykorzystywać do usuwania włosków 
z całej twarzy, a szczególnie meszku znad górnej wargi.

Jak się Pani zetknęła z tą metodą?
Przez jakiś czas mieszkałam w Dubaju i Bahrajnie, a tam 
nitkowanie jest najpopularniejszą metodą depilacji brwi. 
Po powrocie do Anglii, gdzie mieszkam na stałe, okazało się, 
że w mojej okolicy działa wiele punktów oferujących takie 
usługi. I wówczas pomyślałam, że może warto zaproponować 
je Polkom, a ponieważ jestem rodowitą łodzianką i miększa 
tu moja rodzina, wybór miejsca był oczywisty. Moim pomy-
słem zaraziłam siostrzenicę Paulinę Kuszczak, której nie 
musiałam długo przekonywać – wystarczyła jedna wizyta 
u mnie w Anglii, w zaprzyjaźnionym salonie i zabrałyśmy 
się do pracy, której efekty bardzo nas satysfakcjonują.

Własne salony, akademia i jeszcze własna linia 
kosmetyków do pielęgnacji brwi. Jak one powstają i gdzie 
można je kupić?
Tak jak dbamy o to, by powieki i rzęsy wyglądały pięknie 
po nałożeniu kosmetyków tak samo powinniśmy dbać o na-
sze brwi. Nasze cienie NowBrow zostały stworzone na ba-
zie składników mineralnych, dzięki czemu są delikatne 
dla skóry i  nie  powodują podrażnień. Ponadto są lekkie 
w  aplikacji i  rozprowadzają się jak jedwab, nie  pozosta-
wiając grudek. Są to kosmetyki z doskonałym pigmentem 
i długo pozostają na swoim miejscu. W przypadku mocnych 
i wyraźnych, lecz niesfornych brwi polecamy wosk do na-
błyszczania i podkreślania linii brwi, a do ich pielęgnacji 
idealnie nadaje się nasz olejek rycynowy, który z powodze-
niem wykorzystamy także do pielęgnacji rzęs. Kosmety-
ki dostępne są w salonach, a niebawem rusza także nasz 
sklep online.

A skąd pomysł na pomaganie innym? Zdradzi nam Pani 
szczegóły projektu Coffee Mornings.

Zawsze chcialam pomagać innym, a dzięki temu, że biz-
nes rozwija się bardzo dobrze, mamy z Pauliną teraz ta-
kie możliwości. Coffee Mornings, które organizujemy 
w Łodzi, mają swój początek w Anglii. To charytatywne 
spotkania przy kawie i dobrym ciastku, podczas których 
zbieramy środki na szczytny cel. W Łodzi odbyły się już 
trzy takie spotkania i za każdym razem cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. Zapraszamy osoby prowa-
dzące własne biznesy, zachęcamy do przekazania poda-
runków, które później podczas aukcji są licytowane. Ze-
brane w ten sposób środki trafiają na konto Fundacji Spa 
for Cancer, która wspiera kobiety zmagające się z chorobą 
nowotworową. Cieszę się bardzo, że możemy im pomagać 
i mamy nadzieję, że uda nam się już niebawem zorganizo-
wać kolejne spotkanie. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy 
wszystkie osoby, którym nie jest obojętny los innych.

W promocji marki pomagają Wam łódzcy influencerzy. 
Jak się układa ta współpraca?
Bardzo dobrze. Współpracujemy głównie z siostrami Mileną 
i Iloną Krawczyńskimi, znanymi jako siostry ADIHD, choć 
teraz po latach to już mówić możemy bardziej o przyjaźni 
niż współpracy. Dodatkowo bardzo blisko współpracujemy 
z organizatorką konkursu Miss/Mister Ziemi Łódzkiej, Mał-
gorzatą Pakułą. To wyjątkowa kobieta, i teraz już także bliski 
przyjaciel. Pięknie promuje nasze miasto i daje możliwości 
młodym łodziankom i łodzianom realizować swój potencjał 
i marzenia. Cieszę się bardzo, że połączyła nas sympatia do 
Łodzi, że razem możemy pokazywać jej wyjątkowość i za-
rażać pozytywnym uczuciem do niej. Łódź wspaniale się 
rozwija i dobrze, że jesteśmy jej częścią, jej dobrym duchem 
przepełnionym pozytywną energią. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska

NowBrow & Macherowska Makeup
Łódź, Piotrkowska 3, Pasaż Róży lokal 3U, tel. 600 601 680
NowBrow & Curylo Hair Academy
Łódź, Franciszkańska 99, Lokal D2, tel. 600 616 880
Manufaktura, tel. 538 391 884,
Galeria Łódzka, tel. 532 212 223
Salon ul. Wigury 9, tel. 668 677 657
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Włosy na wakacjach

Lato tuż-tuż… i wiele z Was myśli o letnich przygodach, plaży, 
pieszych wędrówkach i morskich kąpielach. Choć za waka-
cjami tęsknimy w trakcie pozostałych pór roku, to pamiętajmy, 
że dla włosów to nie jest najłatwiejszy czas. Jak prawidłowo 
zadbać o włosy latem? Co im dać do „picia”? Jak odżywić, 
po spotkaniu z morską bryzą? Co włożyć do kosmetyczki, 
aby Twoje włosy na wakacjach były prawidłowo chronione, 
a po letnim okresie zachwycały blaskiem i sprężystością?

Szykując się do letniego wypoczynku i wyjazdu, zwykle 
całą uwagę skupiamy na koloryzacji. To ona staje się naj-
ważniejsza, ponieważ chcemy, aby włosy latem zachwy-
cały pięknym kolorem… najczęściej blondem. Muśnięta 
słońcem skóra i złote refleksy lub odcienie blondu, które 
pięknie odbijają światło – czy nie o tym właśnie pomy-
ślałaś? I tu pojawia się kłopot. Mocno rozjaśnione włosy 
są bardziej wrażliwe i nieodporne na działanie czynni-
ków zewnętrznych. Posiadaczki bardzo jasnych włosów 
muszą szczególnie uważać, ponieważ lato bez prawidło-
wej i intensywnej pielęgnacji włosów, może skończyć się 
ich trwałym zniszczeniem i potrzebą ich obcięcia.

O czym należy pamiętać, kompletując 
kosmetyczkę przed wakacyjnym wyjazdem?

 l Szampon dobrany do skóry głowy oraz maska o cha-
rakterze emolientowo-humektantynowym. Wprowadź 
intensywne nawilżenie, które oferują humektanty 
i odłóż proteiny – na nie przyjdzie czas znacznie później.

 l Koniecznie zabierz serum na końcówki z silikonami. 
Tak, dobrze czytasz, to właśnie silikony świetnie będą 
chronić przed promieniowaniem UV i skutecznie za-
bezpieczą włosy przed ich destrukcyjnym działaniem. 
Pamiętaj o produktach z filtrem UV, bo nie tylko włosy, 
ale skóra głowy potrzebuje takiego zabezpieczenia. Czy 
wiesz, że świetnie sprawdzi się tu np: olej z pestek malin?

 l Przede wszystkim chroń włosy i skórę głowy w porze 
największego nasłonecznienia. Może to być kapelusz, 
szeroka opaska lub chustka, to jedne z najważniejszych 
rzeczy, które musisz ze sobą zabrać. Zabezpieczysz się 
także przed udarem słonecznym oraz poparzeniem.

 l Panthenol lub żel aloesowy – trzymaj go w kosme-
tyczce, na wypadek poparzenia. Tak! Słońce też może 
poparzyć skórę głowy! Promieniowanie UV nie zna 
litości i wnika też do korowej warstwy włosa, powo-
dując uszkodzenie melaniny i włókien keratynowych 
we włosie. Uwaga! Większym uszkodzeniom ulegają 
włosy mokre niż suche. Efekt? Często włosy wyglądają 
jak po silnej dekoloryzacji – są suche, matowe, wypło-
wiałe lub kruszą się.

Pamiętaj, że jeśli nie zadbasz o włosy podczas lata, 
skutki mogą być odczuwalne jeszcze przez wiele miesię-
cy np. staną się bardzo suche i kruche, zaczną wypadać 
na skutek poparzenia skóry. Czy wiesz, że skóra głowy 
starzeje się o dziesięć lat szybciej?!!! Zadbaj, by nie przy-
spieszać tego procesu fotostarzeniem. 

Z jakimi zabiegami wstrzymać się przed latem?
Na pewno odradzam bardzo dużą dekoloryzację i roz-
jaśnianie włosów do platyny, choć wiem, że chcecie, by 

jak najjaśniejszy kolor włosów zachwycał podczas wy-
jazdu. Taka koloryzacja zawsze niekorzystnie wpłynie 
na strukturę włosów. Szczególnie narażone na znisz-
czenia są włosy nad morzem, tu już nie tylko pojawia 
silne promieniowanie, ale i wiatr. Włosy pęcznieją, 
a wiatr przenosi krople nadmorskiej wody wprost 
na włosy. Pojawia się ulubiony przez wiele pań efekt 
beach waves, za który trzeba także słono (nomen omen) 
zapłacić. Drobiny soli, piasku, wiatr i słońce mogą stać 
się koszmarem minionego lata.

Profilaktyka jest najważniejsza! Jak zatroszczyć 
się o włosy przed wyjazdem?

Zadbaj nie tylko o piękny kolor. Dobrze wypielęgnowa-
ne włosy przed wyjazdem lepiej poradzą sobie z letnią 
przygodą. Pamiętaj o zabiegach pielęgnacyjnych i o tym, 
że możesz wykonać je sama lub w salonie fryzjerskim.

 l Wychodząc zawsze pamiętaj o zastosowaniu mgieł-
ki z filtrem ochronnym.

 l Po każdej kąpieli w morzu jak najszybciej umyj gło-
wę lub choć spłucz dokładnie sól z włosów. Woda mor-
ska ma duże zasolenie o zasadowym pH 8, pod wpły-
wem którego włosy ulegają rozpulchnieniu.

 l Uwaga na baseny! Chlorowana woda z basenu hote-
lowego również niekorzystnie wpłynie na stan Two-
ich włosów.

 l Chroń włosy przed silnymi podmuchami wiatru, 
który plącze włosy. Efekt? Będziesz używała siły, aby 
je rozczesać, a włosy tego nie lubią: uszkodzone ła-
twiej się kruszą.

 l Lato to cudowny czas na wzbogacenie diety o wa-
rzywa, które wspomogą od wewnątrz Twoja pielę-
gnację. Nie żałuj ich sobie i wybieraj te od sprawdzo-
nych sprzedawców.

 l Nade wszystko pamiętaj o relaksie i odpoczynku, za-
funduj sobie dużo przyjemności, bo endorfiny cudownie 
działają na ciało. Wakacje to przecież czas, kiedy może-
my pozbyć się kortyzolu – hormonu stresu, a przynaj-
mniej go obniżyć. To sprawca m.in. wypadania włosów.

 l Warto zadbać o ruch na świeżym powietrzu, do-
brze dotleniona i ukrwiona skóra to zdrowe włosy.

Lato niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw dla wło-
sów: nadmierna ekspozycja na słońce, kąpiele w słonej 
i chlorowanej wodzie, braki w pielęgnacji. Wystarczy 
o nich pamiętać i skutecznie chronić włosy, aby wakacje 
im nie zaszkodziły. Z drugiej jednak strony na pewno 
zadbasz też o ich kondycję od wewnątrz i wzbogacisz 
dietę o składniki odżywcze ze świeżych warzyw i owo-
ców. Kto sobie odmówi tych dojrzałych pyszności?! To 
także dobry czas, w którym wreszcie możesz pozwolić 
sobie na głęboki relaks, nacieszyć się pięknem przyrody 
i po prostu być… tego właśnie Ci życzę! l

Izabella Pietruszka-Kluska 
Curyło Academy Łódź

Łódź, ul. Franciszkańska 99, lok. D2
Facebook.com/curylolodz/
tel. 793 015 386



LIFE IN Łódzkie: Przez dwa miesiące 
siedzieliśmy w domu, mało ruchu, dużo 
jedzenia, łakocie pod ręką, niejednemu 
z nas przybyło kilogramów. Dużo 
pacjentów dzwoni z prośbą o pomoc?
Elżbieta Pardej-Kraska: Wiosna to 
z re guły był czas, kiedy telefon w zasadzie 
dzwonił bez przerwy, bo wszyscy chcieli 
podczas urlopu na plaży zaprezentować 
się w dobrej kondycji. Teraz takich se-
zonowych telefonów jest zdecydowanie 
mniej, tak jakbyśmy przez to siedzenie 
w domach spowodowane przez pandemię 
koronawirusa nagle przestali dbać o sie-
bie. Pewnie niektórzy z nas zrezygnowali 
też z planów urlopowych i nie myślą już 
o pięknej wakacyjnej sylwetce, bo w domu 
pod luźnymi i obszernymi rzeczami łatwo 
zamaskować nieco zbędnych kilogra-
mów. Na szczęście pomału zaczynamy 
spotykać się ze znajomymi, wychodzić do 
restauracji, więc pewnie za chwilę bar-
dziej krytycznym okiem przyjrzymy się 
naszym sylwetkom. Ale na brak pracy nie 
narzekam, pracuję ze stałymi klientami 
i takimi, którzy trafiają do mnie ze wzglę-
du na wskazania medyczne.

Czy dużo dzieci ma kłopot z nadwagą, 
po przymusowym siedzeniu 
w domu i braku jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej?
Niestety tak. Obecnie co drugi mój pod-
opieczny to dziecko w wieku 8-13 lat. 
Siedzenie w domu, w zasadzie cały czas 
przed komputerem, niestety sprzyja 
przybieraniu wagi. Najważniejsze, by 
rodzice w porę dostrzegli problem i albo 
sami zareagowali, albo skorzystali z po-
mocy specjalisty.

Czy droga do wymarzonej sylwetki to 
przysłowiowa droga przez mękę?
Nie powinniśmy traktować diety jako 
czegoś trudnego, czegoś, co wiąże się 
z ogromnymi wyrzeczeniami i trwa od 
do. By cieszyć się dobrym zdrowiem, sa-
mopoczuciem i odpowiednią wagą trzeba 
nauczyć się zdrowych nawyków żywie-
niowych. I wcale nie trzeba pozbawiać 
się drobnych przyjemności. Dlatego moim 
pacjentom układam diety szyte na mia-
rę, jak ktoś lubi słodycze, to nadal będzie 
mógł je jeść. Zmiana żywieniowych przy-
zwyczajeń ma być dla nas przyjemnością, 

O tym, czy droga do wymarzonej wagi, to naprawdę 
droga przez mękę, o liczeniu kalorii i zmianie nawyków 

żywieniowych, rozmawiamy z dietetykiem Elżbietą 
Pardej-Kraską, właścicielką marki Dobra Kaloria.

Najtrudniejszy pierwszy krok
a nie drogą przez mękę, bo wówczas nic 
z tego dobrego nie wyjdzie.

A jak zmienić te nasze 
nawyki żywieniowe?
Spożywać posiłki w regularnych odstę-
pach. Zadbać o prawidłowe nawodnienie 
organizmu i ograniczyć do minimum spo-
żywanie fastfoodów. Ale najważniejsza 
w tym całym procesie jest nasza głowa. 
Do decyzji o zmianie nawyków żywienio-
wych musimy po prostu dojrzeć, musimy 
chcieć wprowadzić je na stałe.

Czyli najtrudniejszy pierwszy krok?
Zdecydowanie tak. Takie składanie no-
worocznych obietnic, że na przykład 
przestaję jeść słodycze, do niczego kon-
kretnego nas nie doprowadzi. Bardzo 
szybko sięgniemy po kolejne ciasto.

Czy warto pilnować diety i trzymać się 
rygorystycznie wyliczonych kalorii? Czy 
wystarczy jeść „często i zdrowo”?
Liczenie kalorii to tylko połowa sukcesu. 
Organizmowi trzeba dostarczyć odpo-
wiednich składników. Dieta musi być 
bogata w witaminy, minerały, zapewnić 
odpowiednią podaż białka, tłuszczu, wę-
glowodanów. Dla lepszego zobrazowania 
przytoczę moją ulubioną historię. Jedna 
z moich pacjentek, będąca na diecie 1500 
kalorii, przyszła do mnie na wizytę po tłu-
stym czwartku. Jak zajrzałam w prowa-
dzony przez nią dzienniczek, zaniemó-
wiłam. Przy każdym posiłku wpisany 
był jeden pączek i 300 kalorii, co w sumie 
dało 1500 kalorii. Cyfry się zgadzały, ale to 
na pewno nie była zdrowa dieta.

Przygotowuje Pani swoim pacjentom 
na przykład tygodniowy jadłospis?
Przygotowuję oczywiście, choć nie jestem 
zwolenniczką tej metody. To droga trochę 
na skróty. Pacjent dostaje rozpisany posi-
łek po posiłku, a chodzi przecież o to, by 
nie robić tego automatycznie, tylko zmie-
nić zwyczaje żywieniowe. Dlatego chętnie 
polecam moim klientom drugi wariant 
współpracy. W tym przypadku pacjent 
otrzymuje ode mnie tabele z produktami, 
które należy jeść, których spożycie trze-
ba ograniczyć, a które wyeliminować. 

Posiłki komponuje sobie według własne-
go uznania, wszystko zapisuje i potem 
podczas spotkania ze mną, dokonujemy 
pomiarów ciała i sprawdzamy, czy pra-
widłowo się odżywiał. Taki wariant uczy 
i nawet na urlopie jesteśmy w stanie pora-
dzić sobie z utrzymaniem diety.

Największy sukces w gubieniu 
z klientem zbędnych kilogramów?
Zdecydowanie pan Tomek, który w trzy 
miesiące z wagi 177 kilogramów schudł do 
135 kilogramów. Po wprowadzeniu zdro-
wej diety chudł błyskawicznie, bo wcze-
śniej odżywiał się tylko fastfoodami.

Dlaczego zdecydowała się Pani 
pomagać ludziom?
Ponieważ praca w pierwszym wyuczo-
nym zawodzie nie dawała mi satysfakcji. 
Byłam farmaceutką w jednej z sieciowych 
aptek. Ceny mieliśmy dość wysokie, więc 
klienci byli często rozgoryczeni i sfrustro-
wani. Teraz prawie każdego dnia widzę 
uśmiech na twarzach moich pacjentów 
i jestem szczęśliwa razem z nimi.

Angażuje się Pani też w życie 
osiedla, na którym ma od lat swój 
gabinet, organizuje różnego rodzaju 
akcje, prelekcje. Skąd się wzięła ta 
żyłka społecznika?
Radogoszcz to zielone, zadbane osiedle, 
mam sentyment do tego miejsca, choć 
prowadzę tu jedynie gabinet, a mieszkam 
gdzie indziej. Tu ludziom prowadzącym 
lokalne biznesy chce się działać wspólnie, 
polecać swoje usługi, organizować różne 
akcje. Nawzajem zarażamy się energią do 
działania. Czasami zastanawiam się skąd 
we mnie tyle tej energii, pewnie ze zdro-
wego odżywiania (śmiech) i życia w zgo-
dzie z samą sobą. I pomyśleć, że kiedyś by-
łam taką przysłowiową szarą myszką. l

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Robert Szymczak

Łódź, Nastrojowa 60
tel. 798 179 814
e-mail: kontakt@dobra-kaloria.pl
dobra-kaloria.pl
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Pielęgnacja spa wcale nie musi być skomplikowana. Myjemy, 
peelingujemy, wmasowujemy. Na koniec chwila relaksu 
w ciepłym szlafroku, z ziołową herbatą i ulubioną książką 
w ręku. To takie proste. Wystarczy choć raz w tygodniu 
zarezerwować sobie kilka chwil tylko dla siebie.

Domowe spa, dla higieny ciała i ducha, powinni-
śmy robić przynajmniej raz w tygodniu. W tym dniu 
zapominamy o szybkim prysznicu. Zaczynamy od 
peelingu, który wspomaga naturalny proces złusz-
czania naskórka. W oczyszczoną skórę łatwiej potem 
wnikają aktywne substancje z kosmetyków. A masaż 
wykonywany podczas peelingu pobudza krążenie 
i poprawia odżywienie komórek skóry. Warto oczy-
ścić całe ciało, także twarz, szyję i dekolt, pamiętając 
o tym, żeby użyć do tego delikatnego peelingu drob-
noziarnistego lub enzymatycznego, który rozpusz-
cza komórki zrogowaciałego naskórka. Peeling spłu-
kujemy pod prysznicem i napełniamy wannę wodą.

Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z temperatu-
rą. Relaks zapewni nam kąpiel w wodzie o temperatu-
rze 30 stopni Celsjusza. Kąpiel w wodzie o niższej tem-
peraturze podziała pobudzająco, a w wyższej wywoła 
spadek ciśnienia krwi i wpłynie usypiająco.

Woda wlewa się do wanny leniwym strumieniem, 
a my w tym czasie dodajemy ulubioną sól lub płyn 
do kąpieli, najlepiej taki kosmetyk, który nie tylko 
ładnie pachnie, ale także zapewnia skórze dosko-
nałe nawilżenie. Dobrze, żeby zawierał na przykład 
algi, sól morską, witaminę C, kwasy owocowe, glice-
rynę, elastynę czy aminokwasy. Po wyjściu z wan-
ny w miękką i gładką skórę wmasowujemy balsam. 

Linia I AM A QUEEN – zapach tej serii to 
wyjątkowo kobiece połączenie nut kwia-
towych (irys, kwiat pomarańczy i jaśminu) 
z nutami gruszki i jeżyny oraz olejku paczuli.

Linia I AM IN LOVE – zapach tej serii to słod-
kie połączenie nut owocowych (truskawka, 
brzoskwinia, pomarańcza, malina) z deli-
katnym kokosem.

Linia I AM FROM PARADISE – zapach tej serii 
to subtelne połączenie aromatów owoców 
tropikalnych, orzeźwiającego grejpfruta i cy-
tryny na bazie nut wanilii i sandałowca, jed-
nym słowem powiew egzotyki.

I AM

Warto sięgnąć po taki, który lekko natłuści i odżywi 
skórę, czyli zawierający witaminy A, E, D, lanolinę, 
woski lub tłuszcze.

Teraz już tylko pozostało zaparzyć zieloną her-
batkę, wtulić się w wygodny fotel, chwilę pomarzyć 
i sięgnąć po ulubioną lekturę. Po takim seansie, na-
stępnego dnia na pewno obudzimy się w doskona-
łym nastroju. Naprawdę warto znaleźć kilka chwil 
tylko dla siebie. l

Relaks przyda się każdej z nas
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Laserowa korekcja wzroku to zabieg, który w ostatnich latach 
zyskuje na popularności. Dlaczego? Ponieważ pozwala 
pozbyć się uciążliwych wad wzroku, poprawia komfort 
widzenia i umożliwia wykonywanie wymarzonego zawodu.

O krótkowzroczności specjaliści mówią, że jest choro-
bą XXI wieku. Dziś większość z nas godzinami wpa-
truje się w monitory komputerów, ekrany smartfo-
nów i tabletów, a ludzkie oko nie jest przyzwyczajone 
do takiego traktowania. Zaprogramowane tak, by do-
strzegać głównie to, co znajduje się w oddali, męczy 
się i słabnie. Wraz z rozwojem technologicznym coraz 
więcej osób zaczyna dostrzegać u siebie problemy z 
wyraźnym widzeniem. Z biegiem czasu wiele z nich 
pogłębia się, utrudniając normalne funkcjonowanie, 
zmuszając do zmiany okularów i soczewek kontakto-
wych. Problem często utrudnia, a w wielu przypad-
kach, choćby u pilotów czy pracowników służb mun-
durowych, uniemożliwia wykonywanie zawodu. Czy 
można sobie z nim poradzić?

– Laserowa korekcja wad wzroku pozwala zapo-
mnieć o okularach oraz soczewkach kontaktowych 
i na nowo cieszyć się komfortem widzenia. Jest to 
obecnie jedna z najnowocześniejszych metod leczenia 

Zapomnij 
o okularach 

i szkłach

Gabinet Okulistyczny N&M

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

Można wyróżnić kilka często występujących wad wzroku, 
jednak zdecydowanie najczęściej mamy do czynienia z krót-
kowzrocznością, dalekowzrocznością oraz astygmatyzmem. 
W przypadku krótko i dalekowzroczności problem polega 
na tym, że promienie światła, które wpadają poprzez źrenicę, 
nie są prawidłowo skupiane na siatkówce.
Krótkowzroczność występuje wówczas, gdy promienie świa-
tła skupiają się przed siatkówką. Osoby z tą wadą wzroku le-
piej widzą przedmioty, które znajdują blisko ich oczu. Z tego 
względu często muszą one przybliżać do twarzy książkę, ga-
zetę lub telefon i mają problem np. z rozpoznaniem twarzy mi-
janych na ulicy osób.

czym się objawiają wady wzroku?

wzroku – wyjaśnia dr Karolina Dulczewska-Cichecka 
z Gabinetu Okulistycznego N&M w Łodzi.

Warto podkreślić, że nawet wtedy, gdy z wadą wzro-
ku borykamy się od urodzenia, nie jesteśmy skazani 
na stałe obniżenie komfortu życia. W renomowanych 
gabinetach okulistycznych prowadzone jest leczenie 
zachowawcze oraz wykonywane są zabiegi operacyj-
ne w pełnym zakresie chirurgii okulistycznej, m.in. 
laserowa korekcja wzroku – szybka, skuteczna i bez-
pieczna metoda poprawienia komfortu widzenia. Na 
czym polega i jak przebiega?

 – Zabieg laserowy korygujący wadę wzroku polega 
na odpowiednim wymodelowaniu warstw rogówki 
za pomocą lasera – tłumaczy dr Karolina Dulczew-
ska-Cichecka. – Dzięki temu światło wpadające przez 
źrenicę trafia bezpośrednio na siatkówkę. Zabieg 
przeprowadza się metodą powierzchowną lub wy-
twarzając płatek rogówki, a sposób wykonania zabie-
gu dobiera się w zależności od stopnia zaawansowa-
nia wady wzroku i jej rodzaju, a skorzystać z niego 
mogą osoby, które skończyły 21 lat i mają stabilną 
wadę wzroku.

Warto podkreślić, że laserowa korekcja wzroku jest 
szybkim i bezbolesnym sposobem na poprawę jakości 
widzenia. Dzięki zabiegowi możliwe jest przywróce-
nie naturalnego widzenia i usunięcie powszechnie 
występujących wad wzroku. Ważne jest też to, że do 
wykonywania codziennych obowiązków można wró-
cić już następnego dnia po zabiegu, choć warto dać 
oczom kilka dni odpoczynku oraz unikać zapylonych 
i zadymionych pomieszczeń. l

Co robić, by nasze serce było w dobrej kondycji i nie dawało 
się chorobom? Zdaniem specjalistów wystarczy przestrze-
gać kilku zasad, których skuteczność potwierdziły badania.

Serce człowieka, najważniejszy element układu 
krwionośnego, uderza około 100 000 razy na dobę. 
Jeśli jest zdrowe, przepływająca przez nie krew do-
starcza odpowiednią ilość tlenu koniecznego do życia 
komórkom, a także składników odżywczych, które 
umożliwiają wykonywanie normalnych czynności 
i gwarantują dopływ energii.

Chore serce pracuje zazwyczaj dużo szybciej niż 
zdrowe, jego rytm często jest nieregularny; kiedy in-
dziej staje się wolniejszy albo  zanika. Wszystkie  za-
burzenia  pracy serca natychmiast zakłócają funk-
cjonowanie całego organizmu  i mogą powodować 
stany zagrażające życiu. U młodych ludzi zaburzenia 
pracy serca najczęściej są następstwem wad wrodzo-
nych, zaburzeń poziomu elektrolitów lub przebytych 
infekcji. U dorosłych najczęstszą przyczyną arytmii 
są miażdżyca,  choroba wieńcowa, nadciśnienie tęt-
nicze, zawał serca, stany zapalne, które są zazwyczaj 
spowodowane nieodpowiednim trybem życia i  oko-
licznościami zewnętrznymi oraz – w pewnej mierze 
– uwarunkowaniami genetycznymi.

Serce na lata
Co więc zrobić, by nasz serce biło jak dzwon przez 
wiele lat. Przede wszystkim zmienić styl życia. Jeśli 
nieodłącznym towarzyszem naszego życia jest papie-
ros w dłoni, to koniecznie go z niej wyrzućcie. Zawar-
te  w dymie papierosowym nikotyna i  tlenek węgla 
powodują przyspieszenie częstości pracy serca i przy-
czyniają się do występowania zaburzeń jego rytmu.

A może lubicie bardzo słone potrawy, tłuste mięsa 
i dużo cukru? Wy tak, ale wasze serce na pewno nie. 
Podstawą utrzymania serca w dobrej kondycji jest 
właściwe odżywianie. Bardzo ważną rolę w odpo-
wiedniej diecie stanowi pięć grup pokarmów – białko, 
tłuszcze, owoce i warzywa, kasze i ziarna oraz nabiał. 
Warto jeść nieprzetworzone pokarmy, nie przejadać 
się, jeść powoli, poza domem unikać byle jakiego je-
dzenia. Przynajmniej raz w tygodniu powinniśmy 
jeść ryby bogate w tłuszcz (śledź, makrela, tuńczyk, 
łosoś), a codziennie wypijać co najmniej 1,5 litra pły-
nu, głównie wodę, można też pić soki owocowe i wodę.

Ćwiczenia i stres pod kontrolą
Nie wolno zapominać o aktywności fizycznej, powin-
niśmy jej poświęcić co najmniej 30 minut dziennie. 
Wysiłek fizyczny obniża ciśnienie. Sprawia, że serce 
pompuje wydajniej i zmniejsza insulinoodporność – 
czyli redukuje ryzyko udaru i zawału. A co możemy 
robić, a chociażby prasować oglądając telewizję, ko-
rzystać ze schodów zamiast windy, ćwiczyć. A dla od-
ważnych warto dodać, że codzienne bieganie zmniej-

Zdrowe serce to dłuższe życie
sza o prawie 30 procent ryzyko zawału.

Koniecznie musimy się też nauczyć kontrolować 
stres, znaleźć czas na relaks i nauczyć się cieszyć 
życiem, gdyż życie w wiecznym stresie podwaja 
ryzyko zawału. Mamy dwa rodzaje radzenia so-
bie ze stresem. Pierwszy polega na rozładowywa-
niu negatywnych emocji a drugi na pozytywnym 
myśleniu oraz ograniczaniu sytuacji stresujących. 
Jest kilka sprawdzonych, klasycznych sposobów 
na zmniejszenie odczuwanego stresu. Zajmowanie się 
w ciągu dnia rzeczami, które wpływają na nas pozy-
tywnie jest jednym z takich sposobów. Tak samo dzia-
ła słuchanie ulubionej muzyki, zabawa ze zwierzęta-
mi, czytanie książek. Każdy ma własny, sprawdzony 
sposób, który przynosi mu ulgę. Ale na pewno akcep-
tacja siebie, umiejętność mówienia – nie, optymizm 
i wiara w siebie mogą tylko pomóc.

I na koniec jeszcze jedno – dbaj o zęby, gdyż pewien 
typ bakterii jamy ustnej wywołujący choroby przyzę-
bia wywołuje także miażdżycę tętnic. l

Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia”

Łódź, ul. Rojna 90
tel. 42 611 04 04
www.jasneblonia.pl
tel. 512 004 363
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LIFE IN. Łódzkie: Czas pandemii to bardzo trudne 
chwile dla gastronomi. Cześć lokali zawiesiła swoją 
działalność, część musiała zwolnić część 
pracowników. Wam się udało. Wiele 
osób patrzy na Heksagon, na to, co 
zrobiliście w ostatnich tygodniach 
i zazdroszczą…
Przemysław Wieloch: Na początku 
tak nie było. Wszyscy śmiali się, 
że zamiast zamknąć restaurację 
i jak inni godnie cierpieć i narze-
kać, wzięliśmy się za robienie 
pasztetów, smalcu i papryka-
rza. Było mi to obojętne i nie 
zwracałem uwagi na ironię 
i żarty, bo miałem wtedy tyl-
ko jeden cel – zapewnić moim 
ludziom pracę i godne życie. 
Poza tym uważam, że niczego nie 
musimy się wstydzić – robimy pro-
dukty najwyższej jakości. Wszystkie 
dania, które dostarczamy do naszych 
sklepów są smaczne, świeże i przygo-
towane z dobrych produktów. Warto do-
dać, że wszystko sprzedaje się szybko, za-
mówienia rosną, a ja mam spokojną głowę, 
bo naszą przyszłość widzimy w pozytywnych barwach.

Ograniczenia w większości się skończyły, restauracja 
otwarta, a czy goście chętnie wracają do Heksagonu?
Nasi goście są niewiarygodni i dla nas wszystkich, dla ca-
łego Heksagonu, to zaszczyt, że możemy dla nich gotować. 
Powiem tylko, że nasi goście tak naprawdę nigdy nas nie 
opuścili. Przez cały czas pandemii, dostawaliśmy od nich 
ogromne wsparcie. Nie będzie przesadą, jeżeli powiem, 
że byli nas spragnieni tak samo, jak my ich. Przyszli od razu, 
pierwszego dnia, gdy otworzyliśmy restaurację. A wie Pan, 
co jest najlepsze? Pojawili się nowi goście – ci, którzy pozna-
li naszą restaurację dzięki produktom, kupowanym w sieci 
Piekarenka razem z codziennym pieczywem czy ciastem. To 
taka dodatkowa korzyść z naszej dodatkowej działalności.

Przygotował Pan już nową kartę? Na co mogą liczyć 
goście, którzy wybierają się do Haksagonu?
Nowa karta była gotowa razem z otwarciem restauracji. 
Wiosenno-letnie menu podzieliłem na dwie części. W jed-
nej można znaleźć dania klasyczne, które nasi goście bar-
dzo lubią, na przykład wątróbkę na chałce, smażoną 

Zależy nam na jakości, a nie ilości
O wiosenno-letniej karcie dań, planowanej kolacji degustacyjnej dyktatorów 

i miłym spędzaniu czasu na tarasie opowiada Przemysław Wieloch, 
szef kuchni w restauracji Heksagon w Łodzi, były szef kuchni w 
pałacu prezydenckim za kadencji Bronisława Komorowskiego.

z jabłkami i malinami. Jest też kotlet schabowy, podawa-
ny z kością, młodą kapustą i młodymi ziemniakami. Co 

ciekawe schabowy rzadko kiedy był w na-
szej karcie, ale dziś jest to jedno z najpo-

pularniejszych dań. Mamy także dania 
bardziej wyszukane, choćby filet z ko-

ryfeny, ryby mało znanej, ale bardzo 
smacznej. Podajemy ją z grilla, 

w sosie maślano-kaparowym 
z młodym szpinakiem i czipsa-

mi z batata. Jest także perliczka 
serwowana na dwa sposoby.

Karta nie jest jakoś 
szczególnie rozbudowana…

W Heksagonie karty nigdy nie 
były rozbudowane, ponieważ 

nam zależy na jakości, a nie ilości. 
Dużo dań w karcie, to dużo różnych 

produktów w lodówce, nie zawsze 
świeżych. A nasi goście muszą mieć 

pewność, że zawsze jedzą dania przy-
gotowane ze świeżego mięsa i warzyw. 

Gwarantuję, że w nowym menu, każdy 
znajdzie coś ciekawego. Poza tym przyzwy-

czailiśmy gości, że zmieniamy menu średnio 
co dwa i pół miesiąca, więc nie zdąży się znudzić.

Restauracja Heksagon znana jest z tematycznych kolacji 
degustacyjnych, organizowanych w każdy ostatni 
piątek miesiąca. Planujecie w najbliższym czasie kolejne 
takie kolacje?
Nie tylko planujemy, jedną już zrobiliśmy w ostatni piątek 
maja. Była sporym wyzwaniem, bo mieliśmy obawy, czy 
goście nie będą się bali wziąć udziału w zabawie. Ale jak 
już wspomniałem – nasi goście zawsze są z nami. Przyszły 
43 osoby, było wesoło i smacznie. Hasłem przewodnim 
kolacji było Covid-19 The best of. Ze wszystkich naszych 
dotychczasowych kolacji, a organizujemy je już od dwóch 
lat, wybraliśmy osiem dań, które zebrały najlepsze opi-
nie. Do tego oczywiście osiem różnych win.

A w czerwcu?
Padła propozycja, żeby w czerwcu zrobić kolację dyk-
tatorów. Dla mnie to nie lada wyzwanie, ponieważ nie 
jest łatwo zebrać informacje co jedli i jakie mieli swoje 
ulubione dania niektórzy dyktatorzy. Nie będzie łatwo, 
ale spróbuję.

Heksagon

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

Dań, których dyktatorów należy się spodziewać 
na czerwcowej kolacji?
Na pewno będzie coś z kuchni koreańskiej, rosyjskiej 
i kubańskiej. Kilku dyktatorów działało i wciąż działa 
w Afryce, więc będą dania kuchni afrykańskiej. Cały czas 
szukam inspiracji.

Może coś z kuchni polskiej…?
Zrobiłoby się za bardzo politycznie... (śmiech). Restau-
racja to nie jest najlepsze miejsce do robienia polityki. 
Przy jedzeniu i dobrej zabawie lepiej skupiać się na in-
nych emocjach.

W czasie wakacji Heksagon będzie działał normalnie, czy 
planujecie jakieś zmiany?
Będziemy działać normalnie, a jedynie kolacji degustacyj-
nych nie będzie. Jak co roku wrócą we wrześniu.

A taras na dachu jest już czynny?
Tak, otworzyliśmy go, jak tylko pogoda pozwoliła. Mamy 
tam 120 miejsc, więc zapraszamy. Można posiedzieć i po-
opalać się, zjeść obiad, wypić kawę i popracować, wpaść 
na drinka, albo na romantyczną randkę. Część tarasu 
jest pod gołym niebem, część z markizami, więc nawet 
w deszcz może być miło. l

 l Heksagon wpisuje się w coraz modniejszy ostatnio w du-
żych aglomeracjach trend, by restauracje z dobrym jedze-
niem lokalizować poza głównymi szlakami gastronomicznymi 
– w miejscach, gdzie się mieszka, uczy, pracuje. Lokal znajduje 
się przy ul. Pomorskiej 144, jest otwarty od 9 do 22 i można tam 
wpaść na śniadanie, obiad i kolację.

 l W Heksagonie dominuje kuchnia europejska, a jedzenie 
jest różnorodne, od sałatek, pizzy, burgerów i makaronów 
po szczawiową z ziemniakami pure, chłodnik z botwinki, 
pierogi z mięsem z dzika, pieczone żeberka wieprzowe i filet 
z koryfeny. Menu jest krótkie i często zmieniane, z propozycja-
mi sezonowymi. Goście podczas każdej kolejnej wizyty mogą 
spróbować czegoś nowego. Prowadzący restaurację są wy-
czuleni na sugestie gości, a menu jest tak modyfikowane, by 
zaspokoić ich upodobania i gusta. Osoby, które chcą spotkać 
się w Heksagonie na ciastko i kawę też nie będą zawiedzione. 
Tarta z kremem waniliowym i owocami, mus z białej czeko-
lady z bezą i owocami leśnymi albo czekoladowy fondant, to 
tylko część z dostępnych słodkości. W ofercie restauracji są 
piwa z regionalnych browarów, spory wybór win i mocniej-
szych alkoholi.

 l Heksagon to także doskonałe miejsce na zorganizowa-
nie urodzin, uroczystej kolacji, chrzcin czy komunii oraz spo-
tkań firmowych.

kuchnia europejska w Heksagonie
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Szef poleca, czyli pasty, pasztety i zimne nóżki!

Adres przy Pomorskiej 144 znają wszyscy, którzy lubią do-
brą kuchnię. Restauracji Heksagon i serwowanych tam 
dań nikomu nie trzeba polecać, ale… Od kilku miesięcy, 
a dokładnie od początku pandemii koronawirusa załoga 
restauracji zaczęła robić wyjątkowe „smarowidła”, czyli 
smakowite dodatki do pieczywa.

Pandemia koronawirusa wybuchła niespodziewanie, 
doprowadzając do zamknięcia wszystkich dostępnych 
restauracji. Część lokali podjęła decyzję o likwidacji, 
część ograniczyła koszty, próbując przeczekać kryzys, 
a część podjęła walkę o przetrwanie. – Na początku było 
ciężko. Próbowaliśmy przygotowywać dania z dosta-
wą, ale to było zdecydowanie za mało, żeby utrzymać 
restaurację i zatrudnienie na tym samym poziomie. Za-
częliśmy się martwić, ale też zaczęliśmy szukać jakiegoś 
rozwiązania. A że mamy wyjątkowego szefa, to i szybko 
pojawiła się szansa – opowiada Ewa Kujawa, manager 
restauracji Heksagon.

Szefem kuchni w restauracji Heksagon jest Przemy-
sław Wieloch, doskonały kucharz, nagradzany na wielu 
konkursach kulinarnych, szef kuchni w pałacu prezy-
denckim za czasów Bronisława Komorowskiego, a przy 
okazji miłośnik wędkarstwa. Kiedy zaczął się lockdown, 
zostawił na kilka dni załogę i wyskoczył na ryby, ale 
nie po to, żeby złowić taaaaką rybę, lecz żeby się zasta-
nowić co dalej – z restauracją, z ludźmi i z nim. Wrócił 
uśmiechnięty i z gotowym pomysłem, a dwa dni później 
wystartowali z produkcją dodatków do pieczywa – pa-
sty, pasztetu, kiełbasy domowej, paprykarza i smalcu.

Heksagon połączył siły z Piekarenką – znanym w Ło-
dzi o wielu lat zakładem piekarsko-cukierniczym. Dzię-
ki rozbudowanej sieci sklepów, które zlokalizowane są 
w naszym mieście, ale i ościennych takich jak Konstan-
tynów, Zgierz, Aleksandrów czy Stryków odpadł jeden 
ważny problem – dystrybucja. Wystarczyło zapako-
wane produkty dostarczyć w nocy do magazynu, skąd 
rano, razem z pieczywem rozwożono je do sklepów.

Pierwsza partia błyskawicznie się rozeszła, więc 
postanowili zwiększyć asortyment. Zaczęło się od pa-
sty serowej i jajecznej, smalcu, paprykarza, pasztetu 

i kiełbasy domowej. Później doszła produkcja zimnych 
nóżek wieprzowych i pasty z makreli. Do tego doło-
żyli pastę z łososia wędzonego i dziś przygotowują 10 
różnych produktów. Wszystko robią sami w restaura-
cyjnej kuchni, korzystając z tych samych produktów, 
z których przygotowywane są dania dla gości Heksa-
gonu. Dla przykładu w paście z łososia wędzonego łoso-
sia jest aż 40 procent. Reszta to biały ser (10 proc.), jaj-
ka (15 proc.), cebula (15 proc.), koperek (10 proc.), a do 
smaku tylko sól i czarny pieprz. Oferowane produkty 
nie zawierają utrwalaczy, konserwantów czy substan-
cji smakowych. Wszystkie mają krótki termin, dzięki 
czemu zachowują swoją świeżość.

Do smakowania wszystkich produktów zachęca 
sam szef kuchni Przemysław Wieloch, który spogląda 
z każdej etykiety. Żartuje, że znalazł się na nich tyl-
ko po to, żeby niezadowoleni, wiedzieli do kogo mają 
zgłaszać pretensje. Niezadowolonych nie ma, a sukces 
jest ewidentny. – Wszystko dzięki temu, że Piekaren-
ka ma swoją markę. Ja też wypracowałem sobie przy-
zwoitą opinię, znają mnie klienci restauracji, a wszy-
scy, którzy kiedykolwiek jedli w Heksagonie wiedzą, 
że zawsze mamy smaczne, świeże i dobre dania. Spró-
bowaliśmy to wszystko połączyć i wykorzystać w pro-
mocji. Udało się – mówi i dodaje: – Dzięki tej dodatko-
wej działalności nikogo nie zwolniliśmy!

Co będzie dalej z projektem? Ma on spory potencjał, 
więc nie ma się co dziwić, że firma chce go rozwijać. 
Przygotowana jest osobna kuchnia produkcyj-
na, która z myślą o klientach Piekaren-
ki, zajmie się przygotowywaniem 
wyłącznie dań pakowanych. l

TOP 7 
czyli najlepsze 
napoje na lato!

Wiecie co jest najlepsze na letnie upały, które męczą i wy-
czerpują za każdym razem, gdy nawet na chwilę wycho-
dzimy z domu? Nie ma nic lepszego i zdrowszego nad 
pyszne, domowe i samodzielnie zrobione napoje. Nic tak 
nie odświeża i nie sprawia, że znów chce się nam żyć!

W domowych napojach najlepsze jest to, że można je 
pić do woli, bez obaw, że przybędzie nam kilogramów. 
Dobrze przyrządzone sprawiają, że nie tylko upały 
stają się znośne, ale też wpływają na nasze zdrowie 
i kondycję – pijąc je mniej się męczymy i szybciej rege-
nerujemy organizm.

Z szerokiej gamy propozycji wybraliśmy 7, które 
sami sprawdziliśmy i śmiało możemy polecić. Oczy-
wiście wszystkie oparte o produkty dostępne latem 
w każdym sklepie.

Koktajl truskawkowy
Każdy kto lubi truskawki, powinien tego spróbować. 
Napój prosty w przygotowaniu, do tego pożywny 
i skutecznie gasi pragnienie.

 l Potrzebne składniki: 0,5 kg truskawek, 200 g jogur-
tu naturalnego, trochę lodu, miód do smaku.

 l Truskawki dokładnie płuczemy i odsączamy, szy-
pułki urywamy lub odcinamy. Owoce wrzucamy do 
pojemnika i miksujemy. Dorzucamy lodu i dolewamy 
jogurtu, a na końcu 2-3 łyżki miodu. Wszystko jeszcze 
raz miksujemy i gotowe!

Woda z miodem, cytryną i miętą
Codzienne picie wody z miodem i cytryną podczas 
upalnych dni, doskonale rekompensuje naszemu or-
ganizmowi utratę płynów.

 l Potrzebne składniki: woda, miód, cytryna i li-
ście mięty.

 l Do schłodzonej wody gazowanej dodaj miód i zamie-
szaj, wrzuć kilka plastrów cytryny i kilka listków mięty. 
Tak przygotowany napój odstaw na kilka minut i gotowe.

Malinowa lemoniada
W parze z truskawkami idą maliny i fantastyczny na-
pój malinowy na gorące dni. Prosty w przygotowaniu 
i smaczny.

 l Potrzebne składniki: pojemniczek malin, pół litra 
schłodzonej wody, sok z cytryny, miód do smaku.

 l Maliny należy zmiksować, dodać do nich sok z cy-
tryny. W ciepłej wodzie należy rozpuścić miód, na-
stępnie wodę schłodzić i całość zmieszać.

Cytrynowa lemoniada
Codzienne picie wody z miodem i cytryną podczas 
upalnych dni, doskonale rekompensuje naszemu or-
ganizmowi utratę płynów. Warto serwować ją z list-
kami mięty.

 l Potrzebne składniki: litr wody, 3 łyżki miodu, 2 cy-
tryny i liście mięty.

 l W ciepłej wodzie należy rozpuścić miód, całość 
wystudzić, a następnie dodać wyciśnięty sok z cytry-
ny. Całość wymieszaj, przelej do szklanej butelki lub 
dzbanka i schładzaj w lodówce. Lemoniadę podawaj 
z miętą oraz kostkami lodu. Do smaku można podać 
kroplę naturalnego aromatu z wanilii. Całość wymie-
szać, przelać do dzbanka i schłodzić w lodówce. Poda-
waj z listkami mięty i kostkami lodu.

Koktajl arbuzowy
Arbuz to jeden z owoców najbardziej kojarzących się 
ze smakami lata. Można go jeść bez strachu, że przy-
będą nam kilogramy, można go też przerobić na chło-
dzące napoje.

 l Potrzebne składniki: pół średniego arbuza, szklan-
ka zaparzonej mięty, sok z 2 cytryn.

 l Arbuza zmiksować i wymieszać z herbatką mięto-
wą, a następnie przelać do dzbanka. Dodać sok z cy-
tryn. Odstawić na pół godziny do lodówki. Podawać 
z pokruszonym lodem.

Białe wino z malinami
Lubicie wino z owocami? Jeżeli nie piliście to musicie 
spróbować. Do tej pory nikt nie wymyślił nic lepszego!

 l Potrzebne składniki: opakowanie malin, butelka 
białego wina, 2 łyżki miodu, woda gazowana, sok z 2 
cytryn i lód w kostkach.

 l Miksujemy maliny, dodajemy miód, wino i sok 
z cytryn. Rozlewamy do szklanek, a przed podaniem 
dodajemy wodę gazowaną i kilka kostek lodu na każ-
dą porcję.

Zimne piwo z sokiem cytrynowym
Letni orzeźwiający napój na bazie piwa, soku z cytry-
ny i odrobiną sosu tabasco. Robi się szybko i jest pro-
sty w przygotowaniu.

 l Potrzebne składniki: bardzo zimne jasne piwo, sok 
z cytryny, sos tabasco, lód w kostkach.

 l Do dzbanka wlać sok z cytryny, skórkę z limonki 
i odrobinę sosu z tabasco. Wrzucić kilka kostek lodu 
i wszystko zalać piwem. l
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Piwnica Łódzka
dobre, bo polskie i regionalne

W czasie pandemii nie przerwali działalności, a teraz wracają z wiosenno-letnim 
menu i nowymi pomysłami. Z jakimi? O tym, i nie tylko o tym, Sebastian Spychała, 
szef kuchni i Dominika Milczarek-Spychała, właścicielka restauracji Piwnica Łódzka.

LIFE IN. Łódzkie: Piwnica Łódzka już otwarta. Jak 
przebiega powrót do normalności?
Dominika Milczarek-Spychała: Zaczynają nas odwie-
dzać nasi stali goście, pojawiają się zlecenia na organiza-
cję komunii i uroczystości rodzinnych. Ale do normalno-
ści jeszcze daleko. Zastanawiamy się, kiedy wrócą czasy 
sprzed pandemii…

No i kiedy wrócą?
Dominika Milczarek-Spychała: Tego chyba nikt nie po-
trafi przewidzieć. Nasi stali klienci zaglądają do nas, ale 
widzimy, że jeszcze sporo w nich obaw i strachu. I nie 
ma się co dziwić, ta kilkutygodniowa histeria całkowicie 
zmieniła nasze dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa.

A jak udało się Wam przetrwać okres 
zamknięcia restauracji?
Dominika Milczarek-Spychała: Mimo że restauracja była 
zamknięta dla gości, to cały czas staraliśmy się pracować 
i przygotowywać posiłki na wynos. Zarobek był niewielki, 
ale dawało to poczucie normalności. Obniżyliśmy koszty do 
minimum, otrzymaliśmy na ten czas obniżkę czynszu, ale 
i tak, jak większość restauratorów musieliśmy żyć z oszczęd-
ności. Przetrwaliśmy i teraz próbujemy ruszyć do przodu.

Już prawie sześć lat działacie przy Sienkiewicza 67. Skąd 
pomysł, żeby otworzyć restaurację właśnie tutaj, a nie 
gdzieś przy Piotrkowskiej?
Dominika Milczarek-Spychała: Kiedy trafiliśmy na ten 
lokal, bardzo nam się spodobał i uznaliśmy, że właśnie tu 
zrealizujemy nasz pomysł na restaurację. Może mamy tro-
chę trudniej niż ci, którzy prowadzą restauracje w „mod-
niejszych” miejscach Łodzi, ale nie żałujemy. A z per-
spektywy czasu, i biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się 
w ostatnich miesiącach na świecie uważamy, że podjęcie 
współpracy z osobą, od której wynajmujemy piwnicę, było 
bardzo dobrą decyzją.

Kto w takim razie odwiedza Piwnicę Łódzką? Do kogo 
kierujecie swoją ofertę?
Dominika Milczarek-Spychała: Nie mamy jednej, wy-
branej grupy klientów. Gościmy u siebie cały przekrój 
mieszkańców Łodzi – przychodzą młodzi i starsi, studenci 
i osoby z zasobniejszymi portfelami. Bywają przedsiębiorcy 
na biznesowym lunchu i rodziny na niedzielnym obiedzie. 
W naszym menu każdy znajdzie coś dla siebie. Piwnica Łódz-
ka regularnie pojawia się na stronach przewodnika Gaul-
t&Millau, do którego dostać się nie jest łatwo. Dzięki temu 
sporą grupę naszych klientów stanowią osoby spoza Łodzi, 

które zaglądają do nas z przewodnikiem w ręku. Trafiają do 
nas również turyści z zagranicy. Przychodzą tutaj przy oka-
zji wizyty w mieście, mając pewność, że jest to dobry lokal, 
z dobrą obsługą i przede wszystkim świetną kuchnią. W te-
gorocznej edycji przewodnika Piwnica Łódzka znalazła się 
jako jedyna regionalna restauracja z Łodzi. Ważną grupę 
naszych klientów stanowią też grupy zorganizowane, które 
zamawiają u nas małe przyjęcia rodzinne i biznesowe. Szcze-
gólnie że mamy dwie sale – tą właściwą w piwnicy na 40 osób 
i dodatkową na poziomie parteru, z wejściem bezpośrednio 
z ulicy. Mieści się tam już teraz 30 osób.

A organizujecie przyjęcia zamknięte, na wyłączność?
Dominika Milczarek-Spychała: Oczywiście! Jesteśmy 
elastyczni, więc gdy pojawi się odpowiednio liczna gru-
pa, czyli minimum 20 osób, możemy zamknąć restaurację 
i zorganizować przyjęcie zamknięte. Dotyczy zarówno 
piwnicy, jak i sali na parterze.

W menu Piwnicy Łódzkiej dominują dania kuchni polskiej 
i regionalnej. Często modyfikujecie kartę?
Sebastian Spychała: Menu zmieniamy co kilka miesięcy, 
ponieważ nie chcemy, żeby gościom znudziły się nasze 
potrawy. Tym bardziej że korzystamy z produktów sezo-
nowych. Ale niektóre dania są zawsze, bo tego oczekują 
nasi stali goście.

Na co mogą liczyć goście w nowym wiosenno-
letnim menu?
Sebastian Spychała: Latem polecam zdecydowanie 
chłodniki, ale oczywiście nadal można u nas zjeść trady-
cyjną łódzką zalewajkę oraz czerninę. Z dań głównych 
jest pierś z kaczki z placuszkami ziemniaczanymi z mo-
relą i sosem z owoców leśnych. Rewelacyjnie smakuje 
polędwiczka wieprzowa w sosie truflowym, z pierogiem 
z podwędzanym twarogiem, ziemniakami i szparagami.

Widziałem w menu burgera. Są chętni?
Sebastian Spychała: Właśnie dlatego, że są, pojawił się 
burger. To danie wprowadziliśmy do menu ze względu 
na to, że ludzie lubią burgery, my zresztą też. Bułka ma-
ślana z antrykotem, kalmarami i ragu z mango, do tego 
cheddar, pomidor, rukola i majonez sweet chili, zaczyna 
być naszym hitem.

Rozumiem, że legendarne śledzie szefa kuchni też można 
zamówić na przekąskę?
Sebastian Spychała: Jak najbardziej. W Piwnicy Łódzkiej 
śledzie były, są i będą. W obecnej karcie podane na pie-
rzynce z buraka, z prażonym lnem i musem z jabłka. Na-
sze śledzie zachwalają nawet goście z Gdańska – mówią, 
że u nich takich nie ma :-)

Piwnica może się pochwalić dużym wyborem piw 
regionalnych. Jakie browary Was zaopatrują?
Sebastian Spychała: Piwa regionalne były u nas od po-
czątku. Współpracujemy z browarem z Piotrkowa Trybu-
nalskiego, który dostarcza nam kilka rodzajów Trybuna-
łu i Corneliusa. Mamy też siedem rodzajów piwa z łódzkiej 
Piwoteki. Wybór jest naprawdę spory.

Swoim klientom szykujecie jakąś niespodziankę 
w najbliższym czasie?
Dominika Milczarek-Spychała: Mamy plan, żeby zago-
spodarować na potrzeby restauracji podwórze kamienicy, 
w której mieści się Piwnica Łódzka. Tam teraz nic nie ma 
i pojawił się pomysł, żeby wstawić pięć stolików z parasol-
kami i wygodne krzesła. Meble już kupiliśmy, a teraz cze-
kamy na zgodę miasta. Podejmowanie decyzji bardzo się 
przedłuża, ale mam nadzieję, że jeszcze przed wakacjami 
zaprosimy naszych gości do ogródka. No a po wakacjach 
szykujemy kolejną niespodziankę, ale o tym na razie cisza…

Restaurację prowadzicie wspólnie. Jak się 
dzielicie obowiązkami?
Dominika Milczarek-Spychała: Sebastian jest szefem 
kuchni, a ja ogarniam całość.

Macie jakiś przepis na dobrą restaurację?
Dominika Milczarek-Spychała: Myślę, że dobry jest ten, 
który zaproponowaliśmy naszym gościom. Przede wszyst-
kim wysoka jakość produktów używanych do przygotowa-
nia potraw. Do tego nasza ciężka praca – goście wiedzą, że tu-
taj my jesteśmy dla nich, a nie odwrotnie. A całość okraszona 
fajną i pozytywną atmosferą.

A remont ulicy Sienkiewicza kiedy się skończy?
Dominika Milczarek-Spychała: To pytanie za sto punk-
tów, sama chciałabym to wiedzieć… W każdym razie re-
mont trwa zdecydowanie za długo. Choć nie wpływa jakoś 
bardzo negatywnie na działalność restauracji, to jednak 
marzę, żeby już się skończył, ponieważ jest uciążliwy. l

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIE Paweł Keler

Łódź, ul. Sienkiewicza 67 lok. U7
tel. 42 207 33 30; tel. 690 022 972; tel. 508 477 650
e-mail: piwnicalodzka@wp.pl
www.restauracja-piwnicalodzka.pl
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LIFE IN. Łódzkie: Nowe miejsce, nowa aranżacja wnętrza 
– można powiedzieć, że tak naprawdę stworzyliście 
nową restaurację…
Monika Mameli: Restauracja jest ta sama tylko w no-
wej lokalizacji.

A menu? Różni się od tego, które było na Żabieńcu?
Monika Mameli: U nas nigdy nie było stałego menu, cały 
czas je zmieniamy i tak pozostanie. To podoba się naszym 
gościom, którzy za każdym razem, gdy nas odwiedzają, 
mogą spróbować czegoś nowego.
Francesco Mameli: Oczywiście niektóre potrawy są bar-
dziej popularne i nie zamierzamy z nich rezygnować. Nie 
tyle nawet my, ile goście, którzy przychodzą do nas właśnie 
dla nich. To są nasze szlagiery kuchenne, ale pozostałe 
menu zmienia się w zależności od dostępności produktów.

Jesteście już po oficjalnym otwarciu. Jak się czujecie 
w nowym miejscu?
Francesco Mameli: Co tu dużo mówić – miejsce jest super 
i ma swój urok. Można tu spędzić fajnie czas w pięknym 
otoczeniu. Nam się bardzo podoba i jesteśmy przekonani, 
że tak samo spodoba się naszym gościom.
Monika Mameli: Oczywiście poprzednia lokalizacja 
na Żabieńcu, nazywana przez nas czule „żabcią” też mia-
ła swój urok. Przecież spędziliśmy tam kawał życia, aż 14 
lat. Ale miejsce w Monopolis oprócz tego, że jest piękne, to 

jest inne. Jestem pewna, że naszym stałym gościom będzie 
się tu podobało, a nowi, którym nie chciało się przyjechać 
na Żabieniec, wreszcie nas odwiedzą – przyjdą na randkę 
z dobrą włoską kuchnią.

Co w nazwie restauracji oznacza słowo trattoria?
Francesco Mameli: We włoskiej kulturze trattoria to 
takie miejsce, w którym można poczuć się jak w domu – 
spędzić miło czas, zjeść pyszny obiad i wypić doskonałe 
espresso. We włoskiej trattorii zazwyczaj babcia, albo 
mama przygotowują potrawy według własnych przepi-
sów i ze specjalnie dobranych produktów. Lokale często 
specjalizują się w jakimś rodzaju dań – w jednym można 
zjeść doskonałe ryby, w innej mięsa i dziczyznę.
Monika Mameli: Można powiedzieć, że trattoria to jesz-
cze nie restauracja, ale już nie kuchnia w domu, to coś 
pomiędzy, dlatego właśnie nie ma u nas stałej karty. 
W trattorii można zjeść tak, jak w domu, to, co akurat 
mama ugotuje. Poza tym u nas zawsze jest wesoło, gwar-
nie, przychodzą rodziny z dziećmi, co nas cieszy. Można 
się poczuć naprawdę jak we Włoszech, kto był, ten wie 
o czym mówię.

Łodzianie lubią włoską kuchnię?
Francesco Mameli: Lubią, ale nie ma w tym nic dziw-
nego, bo przecież włoska kuchni jest popularna na ca-
łym świecie.

Trattoria Italiana, czyli pyszna randka 
z włoską kuchnią w Monopolis!

Monikę i Francesca 
Mameli oraz dwójkę 
ich dorosłych dzieci 

spotykamy, gdy akurat 
mocują nad wejściem 

do restauracji szyld 
Trattoria Italiana 
i przygotowują 

dania dla łódzkich 
medyków w ramach 

akcji „Monopolis 
wspiera kulinarnie”. 

To rodzinne miejsce, 
w którym familijny 
charakter czuje się 

od samego wejścia.

Ale jak Polak mówi o włoskiej kuchni, to myśli 
o makaronach i pizzy…
Francesco Mameli: Włoska kuchnia jest bardzo różnorod-
na, to nie tylko pizza i makaron. Na stoły trafiają przeróżne 
mięsa, ryby i owoce morza. Poza tym kuchnia poszczegól-
nych regionów różni się, na przykład w północnych Wło-
szech ceniona jest dziczyzna – mięsa z dzika, sarny, jelenia. 
Z kolei w regionach nadmorskich popularne są owoce mo-
rza. Samej wędliny jest we Włoszech ponad pięćset rodzajów, 
tyle samo serów. Warto dodać, że we włoskiej kuchni bardzo 
ważne są dodatki i przyprawy. Poszczególne regiony szczycą 
się tym, że mają na przykład najlepszą oliwę, mąkę, migdały, 
sól… Do tego każdy region chwali się swoimi winami.

A w Trattoria Italiana dania jakiego regionu 
najczęściej proponujecie?
Francesco Mameli: Mamy dania z kilku regionów. Za-
wsze w menu jest coś z Sardynii, często proponujemy da-
nia z Sycylii, sporo potraw jest z Lacjum. Wszystko w za-
leżności od sezonu.
Monika Mameli: Nie mamy jednej czy dwóch potraw, 
w których się specjalizujemy. Gotujemy dużo, różnorod-
nie i zabiegamy wręcz o to, żeby nasi goście, za każdym 
razem, kiedy nas odwiedzają, próbowali innych dań. Od 
nich zależy, czy wybiorą mięso czy ryby, z makaronem czy 
bez. Zawsze pytamy, na co mają ochotę?

Niech zatem będzie mięso z makaronem…
Francesco Mameli: W takim razie zaproponujemy po-
lędwicę wołową z boczniakami i pastą truflową. Do tego 
makaron i oczywiście trochę Grana Padano. Każdy, kto 
spróbuje tej potrawy, wraca do nas. Ciekawym daniem, do 
którego nasi goście długo się przekonywali, jest sardyńska 
salsiccia – to takie małe kiełbaski podawane z makaronem. 
Wystarczy raz spróbować i człowiek jest kupiony.

A z ryb?
Francesco Mameli: Z ryb mogę zaproponować stek z tuń-
czyka albo miecznika. Doskonałe mięso, którego smak po-
zostaje na długo w pamięci. Mamy świeże homary i ostry-
gi. Można zamówić kraba albo ośmiornicę, krewetki albo 
mule. Z krabem i mulami doskonale współgra makaron.
Monika Mameli: Warto podkreślić to, że u nas można 
zjeść to samo danie, ale przygotowane na różne sposoby.

Czyli gość może sam zdecydować, według którego 
przepisu przygotowane danie chce zjeść?
Monika Mameli: Właśnie tak, ale byleby nie chciał do 
tego keczupu czy makaronu na miękko…

A jak zechce z keczupem i rozgotowanym makaronem?
Monika Mameli: Bardzo proszę, ale nie u nas. U nas 
dbamy o jakość i przestrzegamy zasad obowiązujących 
w kuchni włoskiej, a tam keczupu się nie używa, a rozgo-
towany makaron trafia do śmieci.
Francesco Mameli: Źle jest, gdy gość upiera się i chce da-
nia, które nie pasują do siebie. Zamówi na przykład butelkę 
doskonałego prosecco, do tego talerz świeżutkich muli z pa-
pardelle, a na koniec popije to wszystko filiżanką pysznego 
cappuccino. Taki melanż, w najlepszym przypadku, skończy 

się bólem brzucha, gość już nigdy do nas nie wróci i będzie 
mówił, że jedzenie w Trattoria Italiana zaszkodziło mu.

Ale tacy goście zdarzają się od czasu do czasu. Co wtedy?
Monika Mameli: Tłumaczymy, podpowiadamy i przekonu-
jemy. W zdecydowanej większości przypadków udaje się…

A co z tymi, którzy nie dają się przekonać?
Monika Mameli: Narzekają na obsługę i już do nas nie 
przychodzą, ale wolimy to niż gdyby mówili, że w Tratto-
ria Italiana kuchnia jest niedobra.

A jakiego wina można się napić w Trattoria Italiana?
Francesco Mameli: Oczywiście włoskiego! Mamy prawie 
90 rodzajów win z całych Włoch – od południa do półno-
cy. Jest karta win, przygotowana przez naszego dostawcę 
– Beppe, z którym pracujemy już od lat.

Skąd bierzecie składniki do potraw przygotowywanych 
w Trattoria Italiana?
Monika Mameli: Od lat mamy tych samych dostawców. 
Kupujemy u nich makarony, oliwę, przyprawy i inne pro-
dukty. Większość jest przywożona z Włoch, ale na przy-
kład mięso zamawiamy w Polsce, u rzeźnika, którego ro-
dzina od pokoleń się tym zajmuje.
Francesco Mameli: Zależy nam na tym, żeby zawsze mieć 
świeże produkty. Nie trzymamy niczego tygodniami w zam-
rażarce. Na przykład dostawy ryb z Włoch mamy co tydzień 
– w każdy wtorek wyjeżdżają z Włoch, a już w środę są tutaj. 
Tak samo mięso i wędliny. Goście potrafią to docenić, dlatego 
trzeba u nas z wyprzedzeniem rezerwować miejsce.

Znalazłem informację, że Francesco jest Włochem 
z Sardynii, a Pani Kaszubką z Kościerzyny. Co 
Sardyńczyka i Kaszubkę przyciągnęło Łodzi?
Monika Mameli: Czasami żartujemy, że zdecydował ślepy 
los. Poznaliśmy się na Sardynii i tam zamieszkaliśmy. Ale 
15 lat temu zdecydowaliśmy się na wyjazd do Polski. Rozło-
żyliśmy mapę i jeżdżąc po niej palcem trafiliśmy na Łódź. 
Pamiętam, że miasto przywitało nas piękną pogodą. To był 
początek maja, było ciepło, kwitły kasztany... Bardzo nam 
się tutaj spodobało. I nawet gdy po kilku dniach pogoda się 
zmieniła i zrobiło się brzydko, to wiedzieliśmy, że właśnie tu 
jest nasze miejsce.
Francesco Mameli: Łódź się zmienia, pięknieje z roku 
na rok. Teraz to nawet najbrzydsza pogoda, nie przeszka-
dza w tym, żeby to dostrzec. Cieszymy się, kiedy tu wraca-
my po dłuższej nieobecności.

Co jest dla Was najważniejsze w prowadzeniu restauracji?
Francesco Mameli: Pasja! Najgorsze jest, kiedy człowiek 
musi chodzić do roboty, żeby zarobić na życie. My zarabia-
my realizując swoją pasję.
Monika Mameli: Zawsze chcieliśmy robić to, co lubimy 
i co będzie sprawiać nam radość. Prowadzenie restaura-
cji, gotowanie, spotkania z naszymi gośćmi – nie zamieni-
libyśmy tego na żadną inną pracę. l

ROZMAWIAŁA Robert Sakowski
ZDJęCIA Archiwum
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Dacia Duster od lat cieszy niesłabnącą popularnością. 
W ostatnich miesiącach jest najlepiej sprzedającym się 
modelem wśród klientów indywidualnych. Można ją kupić 
w Łodzi w trzech salonach firmy JASZPOL. Teraz czekają tam 
na klientów wyjątkowe okazje.

Samochody marki Dacia cieszą się dużą popularno-
ścią w naszych salonach. Najlepiej sprzedającym się 
modelem jest oczywiście Duster, który kolejny rok 
z rzędu pozostaje liderem segmentu SUV i jest najchęt-
niej wybieranym autem przez klientów indywidual-
nych. Co 20 klient indywidualny kupujący samochód 
na rynku polskim jeździ Dusterem. Ten model jest 
jednocześnie czwartym najpopularniejszym samo-
chodem na polskim rynku – mówi Beata Cyrulińska, 
Kierownik Działu Marketingu w firmie JASZPOL.

– Duster doskonale sprawdza się jako auto rodzinne, 
które zdaje egzamin zarówno w codziennym użytko-
waniu, ale także podczas wypadu za miasto. Docenią 
je w szczególnie ci, którzy mają świadomość, że kupu-
ją auto dla siebie, a nie po to, by wzbudzić podziw są-
siadów. Niezawodna konstrukcja Dustera sprawia, że 
auto zasłużenie od lat cieszy się niesłabnącą popular-
nością  – dodaje Tomasz Krakowiak, Dyrektor Sprze-
daży w firmie JASZPOL.

Dacia Duster to samochód w najczystszej postaci. 
Nie przeładowany elektroniką, ani zbędnym wyposa-
żeniem. Samochód, który niczego nie udaje, a wszyst-
ko co oferuje – jest prawdziwe. Kawał solidnego auta, 
którym można sprawnie poruszać się po mieście, nie 
boi się autostrady a w teren wjedzie z prawdziwą 
przyjemnością. Odważnie pokona wysokie krawęż-
niki, nie zauważy dziur w jezdni, da kierowcy spo-
ro frajdy z jazdy. Zaskoczy dynamiką na światłach. 
W sam raz na wakacyjne podróże. Najtańsze wersje 
zaczynają się już od 42.900 zł, więc nie ma się co dzi-
wić, że auto to bije rekordy popularności. 

Co decyduje o takiej popularności?
Nie tylko bezkonkurencyjna cena ma tutaj znaczenie. 
Samochód ten ma swój własny styl, który zdecydowa-
nie może się podobać. Muskularne nadkola, LED-owe 
światła, szeroka osłona chłodnicy, zawadiacko zapro-
jektowany przedni zderzak naprawdę robią świetne 
pierwsze wrażenie. A wysoko uniesione nadwozie 
i relingi na dachu dodają podróżniczego sznytu. Du-
ster na parkingu prezentuje się świetnie i nie musi się 
wstydzić wyżej pozycjonowanych konkurentów.

Dzięki swojemu przestronnemu wnętrzu i licz-
nym schowkom Dacia Duster sprawia, że podróże 

Dacia Duster: SUV stworzony 
do przygód, wakacyjnych przygód

są przyjemne w każdym terenie. Dysponuje 28,6 li-
trami schowków rozmieszczonych w całej kabinie, 
w tym szufladą o pojemności 2,7 litra umieszczoną 
pod fotelem pasażera z przodu. Objętość bagażnika 
wynosi: 445 dm3 w wersji 4X2 i 379 dm3 w wersji 
4X4. O komforcie podróży decyduje też bez wątpienia 
automatyczna klimatyzacja. Pięć nawiewów (3 cen-
tralne i 2 boczne) zapewnia optymalne rozprowa-
dzenie chłodnego lub ciepłego powietrza w kabinie. 
W samochodzie oferowany jest bezkluczykowy sys-
tem dostępu i uruchamiania silnika. Ta wypróbowa-
na technologia jest stosowana w samochodach Grupy 
Renault od wielu lat. Prosty w użyciu system auto-
matycznie odblokowuje zamki wszystkich drzwi 
po zbliżeniu się kierowcy do samochodu i zamyka 
je, gdy się oddali. Duster ma również system kontroli 
martwego pola. Cztery czujniki ultradźwiękowe roz-
mieszczone w czterech rogach nadwozia wykrywa-
ją obecność samochodów (motocykli lub pojazdów 
ciężarowych), które znajdują się z tyłu lub obok sa-
mochodu. A układ elektrycznego wspomagania kie-
rownicy ułatwia manewry  w ruchu miejskim, jak 
i podczas jazdy w terenie.

Duster w specjalnej ofercie
Samochód wyposażono także w system Multiview 
Camera składający się z czterech kamer (1 czołowa, 2 
boczne i 1 z tyłu pojazdu). Dzięki nim kierowca może 
obserwować otoczenie samochodu i wykonywać ma-
newry w terenie w poczuciu bezpieczeństwa. Wyposa-
żenie jest również praktyczne w codziennej eksploata-
cji i ułatwia manewry parkowania. System uaktywnia 
się automatycznie po włączeniu wstecznego biegu. 
Pomocne w pokonywaniu trudnego terenu okażą się 
zapewne – system kontroli zjazdu ze wzniesienia (Hill 
Descent Control) uzupełniony o system wspomagania 
ruszania pod górę (Hill Start Assist).
Duster został zaprojektowany tak, aby radzić sobie 
na wszelkiego rodzaju drogach i szlakach, dał się 

poznać jako samochód niezawodny zarówno w wersji 
4x2, jak i 4x4. Jego zwrotność i zdolność pokonywania 
wzniesień zostały poddane ciężkiej próbie podczas wie-
lu światowej rangi wyścigów i rajdów: Trophée Andros 
we Francji, Rajdu Gazel w Maroku, wyścigu Pikes Peak 
International Hill Climb w USA i Rajdu Dakar.

– Czas więc wyruszyć Dusterem w wakacyjną po-
dróż. Szczególnie teraz, gdy w salonach firmy Jaszpol 
czekają jeszcze okazyjne roczniki 2019. Decydując 
się na zakup otrzymamy rabat w wysokości 3000 zł, 
cztery lata gwarancji gratis, cztery lata bezpłatnych 
przeglądów serwisowych zgodnych z programem 
producenta, a także pełen pakiet ubezpieczenia AC, 
OC, NNW, Assistance za 1,9% – mówi Doradca Han-
dlowy Krzysztof Nowak z salonu Jaszpol w Zgierzu.

A szczęśliwi już posiadacze Dusterów przed po-
dróżą mogą skorzystać z letniej kontroli Dacii. Koszt 
niewielki, bo jedynie 49 zł, a sprawdzonych zostanie 
aż osiemnaście parametrów mających wpływ na po-
ziom bezpieczeństwa. Sprawdzeniu podlegają m.in. 
hamulce, elementy zawieszenia, stan i ciśnienie 
w oponach, klimatyzacja, poziom oleju, szczelność 
układu chłodzenia. l

Aby otrzymać ofertę na wymarzonego Dustera można:
napisać: https://dacia.jaszpol.pl/wyslij-wiadomosc.html
umówić się na wideoprezentację https://dacia.jaszpol.pl/wi-
deoprezentacja.htmls 
zadzwonić: tel. 42 612 12 22
i oczywiście odwiedzić salony firmy Jaszpol:
Zgierz ul. Łódzka 28
Łódź ul. Brukowa 2, ul. Przybyszewskiego 176
www.jaszpol.pl, tel. 42 612 12 22

specjalna oferta
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LIFE IN. Łódzkie: Jak się zostaje pisarką i na dodatek 
autorką powieści kryminalnych?
Agnieszka Płoszaj: Nie wiem jak u innych, ale w moim 
przypadku to był proces dojrzewania do tego, żeby zacząć 
pisać. Zawsze miałam łatwość pisania. Nie mam też pro-
blemu z wymyślaniem fabuły. Czasami żartuję, że wystar-
czy dać mi człowieka, a ja szybko i bez problemu wymyślę 
jego historię. Cztery lata temu, któregoś dnia doszłam do 
takiego momentu, że postanowiłam wyrzucić z siebie to, 
co tkwiło w mojej głowie. Zaczęłam pisać. A dlaczego kry-
minały? Lubię ten gatunek literatury – czytać i pisać. Więc 
niejako stało się to naturalnie.

O kryminałach mówi się, że każdy napisany jest 
według podobnego schematu, a różnią się pomysłem 
i sposobem budowania fabuły – w niektórych jest 
zaskakująca i bardziej skomplikowana, w innych mniej. 
To rzeczywiście takie proste?
To nie jest ani proste, ani skomplikowane. Kryminał rządzi 
się swoimi prawami i ma określone kryteria, których trze-
ba się trzymać, ale… Jestem pewna, że warto czasami wyjść 
poza schemat, zaproponować czytelnikowi coś oryginalne-
go, nietypowego. Pierwszą książkę – „Czarodziejkę” – na-
pisałam zupełnie po swojemu, nie przestrzegając żadnych 
zasad. Redaktor, z którym nad nią pracowałam powiedział, 
że trudno ją przypisać do jednego gatunku. Uznał mnie 
za wyjątkowy eksperyment, był ciekaw co z niego wyjdzie 
i jak książkę przyjmą miłośnicy kryminałów. Przyjęli bar-
dzo dobrze, a ja pracuję z nim do dziś. Ufam mu i kiedy pro-
ponuje zmiany w treści, sugeruje skróty, to wiem, że muszę 

Gdy zbrodnia idzie pod rękę 
z romansem i historią

O swoich książkach mówię, że są to powieści kryminalne, w których zbrodnia 
idzie pod rękę z romansem i historią. Zawsze oprócz wątku kryminalnego, czytelnik 

znajdzie w nich dużo tematów obyczajowych, pojawiają się historie miłosne. 
Na dodatek fascynuje mnie historia, szczególnie dzieje Łodzi, więc dużo jest odniesień 

historycznych – mówi Agnieszka Płoszaj, łodzianka, pisarka, przedsiębiorca. 

się nad tym mocno zastanowić, bo zazwyczaj ma racje. Gdy 
piszę, nie trzymam się kurczowo jednego gatunku i nie po-
wielam schematów, a o swoich książkach mówię, że są to 
powieści kryminalne, w których zbrodnia idzie pod rękę 
z romansem i historią. Zawsze oprócz wątku kryminalne-
go, czytelnik znajdzie w nich dużo tematów obyczajowych, 
pojawiają się historie miłosne. Na dodatek fascynuje mnie 
historia, szczególnie dzieje Łodzi, więc dużo jest odnie-
sień historycznych.

Co to znaczy, że ma Pani łatwość pisania?
Lubię pisać i sprawia mi to przyjemność, a na dodatek 
mogę pisać wszędzie, o każdej porze dnia i nocy (śmiech).

W 2017 roku „Czarodziejka” rok później „Ogrodnik”, 
a w tym roku „Bigamista” – cykl trzech łódzkich 
kryminałów Pani autorstwa. O ostatnim recenzenci 
mówią, że jest najbardziej dojrzałym, a Pani jak ocenia 
swoją trylogię? Która z tych trzech pozycji jest najlepsza?
To tak, jakby zapytać matki trojga dzieci, które kocha najbar-
dziej. Zdecydowanie wolę, żeby czytelnicy o tym decydowa-
li. Każda napisana przeze mnie książka ma dla mnie taką 
samą wartość. Różnią się może tylko wspomnieniami, które 
towarzyszyły ich powstawaniu. Tematy z moich książek czę-
sto mają swoje odniesienie w rzeczywistości. Na przykład 
postać Mańki z „Czarodziejki” wzorowałam na koleżance ze 
szkolnych lat. Spory sentyment mam do „Ogrodnika”, które-
go temat przewodni wciągnął mnie emocjonalnie. Poznając 
temat podziemia aborcyjnego, spotykałam się z dziewczyna-
mi, które opowiadały mi swoje historie. Podejmowane przez 
nie decyzje nie były łatwe. Z kolei „Bigamistę” oparłam o nie-
samowitą, ale prawdziwą historię małżeństwa Polaka i Li-
twinki, którą usłyszałam od znajomego…

„Bigamista” o mały włos mógł się nie ukazać. Dlaczego?
No tak, było z nim trochę perturbacji, ale z kilkumiesięcz-
nym opóźnieniem trafił do księgarń w marcu tego roku. 
Nie potrafiliśmy się porozumieć z moim poprzednim wy-
dawnictwem co do terminu wydania. Poczułam się trochę 

Każda napisana przeze mnie książka 
ma dla mnie taką samą wartość. Różnią 

się może tylko wspomnieniami, które 
towarzyszyły ich powstawaniu
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zlekceważona. Doszło do zerwania umowy. Znalazłam no-
wego wydawcę, a nieco później podpisałam dwa kolejne 
kontrakty z naprawdę świetnymi domami wydawniczymi. 
Mimo niesympatycznych doświadczeń uważam, że final-
nie dobrze wyszło.

W „Czarodziejce” rozprawiła się Pani z przemocą wobec 
dzieci, w „Ogrodniku” na warsztat wzięła problem 
podziemia aborcyjnego, a w „Bigamiście” prześwietliła 
świat sportu siłowego i trenerów personalnych. To 
nie są tematy, o których się po prostu wie. Jak Pani 
przygotowuje się do pisania o sprawach, w których nie 
jest ekspertem?
Kiedy wiem już o czym chcę pisać, znam zarys fabuły, po-
stacie bohaterów, to zaczynam uzupełniać swoją wiedzę 
w niezbędne informacje. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, 
gdy powiem, że najwięcej zawsze czerpię od osób, które 
znają temat, ekspertów z danej dziedziny. Spotykam się 
z nimi, rozmawiamy, tłumaczą mi specyfikę swojej pracy 
i wyjaśniają skutki określonych działań.

Łódź jest tłem wszystkich Pani książek. Kiedy się je czyta 
to jawi się Pani jako doskonała znawczyni historii tego 
miasta. Skąd czerpie Pani wiedzę o tamtej Łodzi?
Historia pasjonuje mnie od zawsze, szczególnie dzieje 
Łodzi, a dokładnie Łodzi fabrykanckiej. Czasy, kiedy 
w mieście tworzyły się wielkie fortuny, a wraz z nimi 
potęga miasta, zachowały się w łódzkich pałacach i ka-
mienicach. I tam można je jeszcze dziś zobaczyć. Każdy 
budynek w Łodzi ma swoją wyjątkową historię, zapisaną 
przez mieszkańców. Lubię dowiadywać się o nich, po-
znawać ich radości i dramaty. Te fragmenty życiorysów 
bywają dla mnie inspiracją i niektóre historie wykorzy-
stuję w swoich książkach.

A nie ma Pani obaw, że zostanie tylko lokalną autorką 
łódzkich kryminałów?
Przyznaję, że trochę mnie martwi przypisanie do jednego 
miasta. Jest jednak wielu autorów, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych, którzy swoją twórczość koncentrują wo-
kół jakiejś miejscowości czy określonego rejonu i nie rzu-
tuje to na ich popularność. Czasem zastanawiam się nad 
tym, żeby wyjść z fabułą poza Łódź, ale na razie czerpię 
z tego miasta garściami. Może kiedyś…

W „Bigamiście”, najnowszej Pani książce, równolegle 
obok siebie toczą się dwie opowieści – jedna to zbrodnie, 
które dzieją się współcześnie, a druga to historia, której 
początek sięga czasów przedwojennych. Do końca nie 
wiadomo co je łączy i dopiero w finale wszystko się 
wyjaśnia. Skąd wzięła Pani historię Eleny i Bogusa?
Przypadek. Ich historię usłyszałam kiedyś podczas rodzin-
nego spotkania. Była tak nieprawdopodobna, że musiałam 
ją dokładnie poznać. Znajomy, który o niej opowiadał miał 
kilka listów, wysłanych przez pierwszą żonę swojego ojca 
Elenę. Synowi zapomniał o niej wspomnieć. Listów było 
kilka, wszystkie po litewsku, napisane w latach wojny. 
Daliśmy je do przetłumaczenia, a później zaczęłam na ich 
podstawie budować fabułę książki, która toczy się jakby 
w dwóch płaszczyznach – z jednej strony poznajemy histo-
rię związku Eleny i Bogusa, a z drugiej śledzimy akcję, któ-
ra dzieje się współcześnie. Jedna osoba łączy oba wątki, ale 
o tym kim jest, dlaczego znalazła się w książce i jaką ode-
grała rolę nie będę mówiła. To trzeba samemu przeczytać.

Pałac Biedermanna przy skrzyżowaniu ulic Północnej 
i Franciszkańskiej to znany łódzki zabytek, ale niewiele 
osób zna dzieje zbrodni, która miała w nim miejsce. Jak 
się Pani o niej dowiedziała?

Wiedza o tym, że po wkroczeniu Rosjan do Łodzi, ostatni 
właściciel pałacu zastrzelił się tam, zabijając wcześniej 
żonę i córkę, a zwłoki kazał zakopać w przypałacowym 
parku, nie była może powszechna, ale wiele osób o niej 
wiedziało. Już nie pamiętam, kto mi o tym opowiedział, 
ale tworząc „Bigamistę” miałam pewność, że ta historia 
musi znaleźć się w książce.

Również w Łodzi toczy się akcja Pani najnowszej książki 
– „Pałac pod ptasimi głowami”. To coś nowego w Pani 
dotychczasowej twórczości – książka dla młodzieży. 
O czym jest?
To prawda, ta książka jest zupełnie inna niż to, co napisa-
łam dotychczas, ale inaczej pisze się dla dorosłych, a inaczej 
dla młodzieży. Bo 9+ to już chyba młodzież (śmiech). Jest to 
książka przygodowa, oczywiście z elementami kryminału 
i można powiedzieć, że powstała na zamówienie moich có-
rek. Któregoś dnia zażądały powieści dla siebie i najlepiej 
o sobie. Nie miałam wyjścia i napisałam. „Pałac pod Ptasi-
mi Głowami” to historia dwóch dziewczynek, które przy-
padkiem wplątują się w aferę i stają się bohaterkami histo-
rii o poszukiwaniu skarbu ukrytego w pałacu Reinhardta 
Bennicha, łódzkiego fabrykanta. Pałac jest prawdziwy, 
wciąż stoi przy Gdańskiej 89, a o zakopanym w nim skar-
bie wciąż krążą legendy. Więcej już nic nie powiem i zapra-
szam do lektury. Książka trafi do księgarń już niebawem.

Jest Pani łodzianką, której dzieciństwo i młodość toczyło 
się niedaleko parku Źródliska. Które miejsca w Łodzi są 
Pani szczególnie bliskie?
Śródmieście i Księży Młyn. To są miejsca, w których czu-
ję się najlepiej – pełne niesamowitych historii, ludzkich 
radości i dramatów. Piotrkowska o wczesnej porannej po-
rze też mnie urzeka. Lubię patrzeć, jak miasto budzi się 
do życia, z tym porannym chłodem. Siadam nieraz z kawą 
w ręku i się delektuję.

Czy ma już Pani swoich fanów, którzy czekają 
na kolejne książki?
Mam czytelników, którzy piszą do mnie, komentują przy-
gody bohaterów i pytają, kiedy będzie następna książka. 
Są dla mnie bardzo ważni, ponieważ dzięki nim mam mo-
tywację do dalszego pisania, jak chyba każdy autor.

W takim razie co nowego szykuje Pani dla swoich 
czytelników i kiedy możemy się spodziewać nowej 
powieści kryminalnej? No i czy będzie to kolejna część 
przygód śledczych Karskiego i Mielczarka?
Nowa książka jest już skończona, złożona w wydawnic-
twie i czeka na swoją kolej, ale nie będzie to ciąg dalszy 
przygód dwóch łódzkich śledczych. Może jeszcze kiedyś 
do nich wrócę, ale na razie dość. Wspólnie z nowym wy-
dawcą szykujemy powieść kryminalną, której bohatero-
wie przeniosą nas w czasy drugiej wojny światowej, mię-
dzy innymi do getta w Litzmannstadt. Książka trafi do 
księgarń najprawdopodobniej pod koniec tego roku lub 
na wiosnę przyszłego.

Mama dwóch córek – 10 – i 12 letniej, żona, prowadzi 
Pani dom, jest właścicielką salonu urody, organizuje 

warsztaty dla młodzieży… Kiedy znajduje Pani czas 
na pisanie książek?
Rzeczywiście dużo tego i w moim życiu nigdy nie narze-
kałam na nudę, ale ja inaczej chyba nie potrafiłabym żyć. 
A piszę kiedy mogę. Najczęściej w nocy, gdy wszyscy śpią 
i właśnie w firmie, gdzie mam swoje malutkie biuro. Ni-
komu tam nie przeszkadzam, nikt nie przeszkadza mnie, 
a przy okazji doglądam interesów. Poza tym mam bardzo 
mądrą i wyrozumiałą rodzinę, która docenia to, czym się 
zajmuję i wspiera mnie w tym. Wiedzą, że kocham pisanie 
i są ze mnie dumni.

Potrafi Pani sama podciąć włosy i ułożyć fryzurę?
No pewnie.

Da się wyżyć z pisania kryminałów?
To zależy jakie się ma potrzeby. W moim przypadku da 
się. Po pierwszej książce zaczęłam myśleć o tym, żeby 
sprzedać salon i zając się tylko pisaniem. Jednak to nie jest 
takie łatwe odciąć się od czegoś co stworzyło się od zera. 
Co przynosi owoce. Pracuję mniej, ale zdałam sobie spra-
wę, że salon nie przeszkadza w pisaniu. Za to daje możli-
wość spotykania i poznawania ludzi. A ja tego potrzebuję.

Jak Pani nie pisze, to co sprawia Pani najwięcej 
radości – podróże, spacery czy może kawa w jakiejś 
łódzkiej kawiarni?
Wszystko co Pan wymienił ma wiele uroków i sprawia mi 
wiele radości. Lubię podróże, często gdzieś wyjeżdżam. 
Kocham wyjazdy do Chorwacji, lubię spacery po Łodzi 
i poznawanie historii miasta, kawę też lubię, a najbardziej 
cappuccino w jakiejś zacisznej łódzkiej kawiarni, która 
oczywiście ma swoją historię. l

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA archiwum prywatne
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Jeśli jest dla kogo grać, 
to jest sens nagrywać

Ich piosenki pełne są emocji, zmuszają do refleksji i zastanowienia się 
nad rzeczami ważnymi. Radek Bolewski i Maciej Tubis, to duet łódzkich 

muzyków, o którym oni sami mówią, że śpiewają i grają, jak pełny kwartet.

LIFE IN. Łódzkie: Bolewski & Tubis to projekt, który 
powstał z pasji do muzyki. Inaugurowaliście muzyczną 
Scenę Monopolis, w planach były koncerty promujące 
nową płytę i nagle świat się na chwilę zatrzymał. Jak 
poradziliście sobie w tym trudnym dla artystów czasie?
Radek Bolewski: Przede wszystkim zdałem sobie sprawę, 
jak wiele spraw nie zależy od nas. W Monopolis grało nam 
się fantastycznie, koncert był udany i tak miało być dalej, 
a tu nagle pojawił się tajemniczy wirus. W nowej sytuacji 
staram się jak najwięcej tworzyć z myślą, że za jakiś czas 
nasza branża zostanie „odmrożona” i wrócimy do koncer-
towania. Bardzo pomógł nam kontakt online z publiczno-
ścią, na jednym z takich koncertów mieliśmy 500 obser-
wujących – to było krzepiące i pozytywne.
Maciej Tubis: Po chwilowym szoku i obawie przed wojną 
(serio!) wrócił optymizm i chęć walki z nowym wyzwaniem, 
jakim stał się brak koncertów. Każdy artysta potrzebuje kon-
taktu z publicznością, dlatego minikoncerty online pozwa-
lają nam dać upust artystycznym uniesieniom. Bycie muzy-
kiem nie przynosi dziś dochodów. Jesteśmy bezrobotni, ale 
nikt nam nie zabroni tworzyć i dzielić się twórczością.

„Lunatyk” – Wasza pierwsza płyta zdobyła popularność, 
jeszcze zanim się ukazała. Jak czuliście się, rozpoczynając 
wspólną drogę muzyczną i dostając taki kredyt zaufania?
Radek Bolewski: Byliśmy uskrzydleni, mieliśmy poczu-
cie, że mamy dla kogo grać. Jesteśmy za to tym wszystkim 
osobom bardzo wdzięczni.

Skąd czerpaliście inspiracje do stworzenia materiału 
na pierwszą płytę?
Radek Bolewski: Podstawą było nasze wspólne jam’owa-
nie – graliśmy i ćwiczyliśmy w domu dla przyjemności 
i z tych prób narodził się nasz styl. Sporą inspiracją dla 
naszego grania był duet Mehliana.

Który utwór jest dla ważny i dlaczego?
Radek Bolewski: Na pewno „Rozproszenie”, klip do tego 
utworu otrzymał nominację do konkursu PL Video Music 
Awards 2018 i znalazł się w finale. Z kolei publiczność szcze-
gólnie emocjonalnie reaguje na utwór „Droga” – podczas kon-
certów na żywo gramy go czasami przez 10 minut. Dla mnie 
wszystkie utwory na „Lunatyku” są tak samo ważne, to bar-
dzo spójna i wyrównana artystycznie płyta.

Maciej Tubis: Myślę, że „Rozproszenie”. Ten utwór poja-
wił się przed nagraniem albumu i zainteresował rzeszę 
ludzi, którzy wsparli nas w kampanii crowdfundingo-
wej. Pokazał też nasz potencjał i moc. Jest gęsty i rozbu-
dowany i aż ciężko uwierzyć, że udaje się to osiągnąć, 
grając tylko we dwóch.

Teksty Waszych utworów na płycie „Lunatyk” zmuszają 
do refleksji nad naszym tu i teraz. Tworzyliście ją z takim 
właśnie zamiarem?
Radek Bolewski: Wizja rodziła się razem z powstawaniem 
tekstów i rzeczywiście można powiedzieć, że „Lunatyk” 
ma bardzo spójny przekaz – jest to płyta o poszukiwaniu 
własnego głosu i potrzebie skupienia uwagi na tu i teraz. 
I to w wielu aspektach, choćby takich, jak umiejętność cie-
szenia się drobiazgami, czy dostrzeganie piękna wokół.

Jak Wasz debiut odebrali słuchacze?
Radek Bolewski: Koncerty i reakcje publiczności pozwoliły 
poczuć, że dla sporego grona osób „Lunatyk” to ważna płyta.
Maciej Tubis: Bardzo pozytywnie. Zaskoczeni byliśmy 
reakcjami dziennikarzy muzycznych. Marek Niedźwiecki 
zaprosił nas na wywiad i puszczał utwory z płyty, a nie 
znaliśmy się do tej pory. Album zostawiliśmy w sekreta-
riacie radiowej Trójki, licząc na fart. Udało się.

„Bez końca”, to kolejna płyta, której premiera planowana 
jest na wrzesień tego roku. Czy do decyzji o niej 
przyczynił się sukces pierwszej płyty?
Radek Bolewski: Koncerty, reakcje, rozmowy, to wszyst-
ko sprawiło, że jeszcze bardziej uwierzyliśmy w siebie. 
Uwielbiamy grać, nasze koncerty są magiczne i nie jest to 
tylko moja opinia (śmiech). Dlatego zdecydowaliśmy się 
na zarejestrowanie nowych utworów.

Cały czas jestem w szoku po tym, 
jak łatwo można zatrzymać świat 

i powiedzieć „nie możesz pracować 
– nie możesz robić tego, co kochasz”
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Maciej Tubis: Dużo koncertów i rosnąca rzesza fanów to 
podstawowy budulec dla muzyka. Jeśli jest dla kogo grać 
to i jest sens nagrywać. Było dla nas oczywiste, że musimy 
kontynuować ten projekt. Nie tylko dla siebie, ale dla słu-
chaczy. Dla nas to największa nagroda.

Okres pandemii przeniósł działalność wielu artystów do 
Internetu, również zaczęliście grać minikoncerty online 

i promować nowe piosenki. Czy mieliście obawy przed 
takimi działaniami?
Radek Bolewski: Obawy były, zamieściłem nawet specjal-
ny post skierowany do znajomych, czy warto grać online. 
To oni w dużej mierze pomogli podjąć to wyzwanie.
Maciej Tubis: Mieliśmy ogromne obawy. Nie produkuje-
my muzyki na komputerach, gramy ją na żywo i właśnie 
na koncertach są u nas największe emocje. Nasza muzyka 

najlepiej działa podczas spotkań z publicznością, gene-
ruje jakieś ulotne emocje. Zaskoczeniem było dla nas to, 
że grając online, słuchało nas 500 osób. Dlatego te emocje 
były jeszcze większe. W końcu to był też największy kon-
cert, jaki zagraliśmy do tej pory!

Rozpoczęliście również działania związane z koncertami 
plenerowymi, zaangażowaliście swoją społeczność 

w wybór miejsc, w których można bezpiecznie 
organizować koncert. Kiedy zrodził się taki pomysł?
Radek Bolewski: Pomyśleliśmy, że zbliża się lato i znaj-
dzie się sporo osób, które będą chciały posłuchać muzyki 
na żywo w plenerze, w przyjemnych okolicznościach. Tak 
naprawdę chodzi o to, abyśmy nie zwariowali, izolując się 
od wydarzeń kulturalnych. Skoro można pójść do zatło-
czonego kościoła, to dlaczego nie na koncert?

Wiele osób identyfikuje się z Waszą muzyką. Jak myślicie, 
za co najbardziej Was cenią?
Radek Bolewski: Może za przekaz, improwizację i atmos-
ferę naszych koncertów. Niektórzy na pewno za konferan-
sjerkę, która podobno momentami przypomina stand-up.
Maciej Tubis: Za naturalność. Za improwizację. Za bez-
kompromisowość. Za szczerość. Za prawdę.

Jest coś, co Was wyróżnia i jest znakiem rozpoznawczym?
Radek Bolewski: Połączyliśmy improwizację jazzową 
z piosenką i alternatywnym brzmieniem. Dbamy o war-
stwę tekstową i oczywiście jest nas tylko dwóch na scenie.
Maciej Tubis: Na pewno skład. Nie kojarzę nikogo, kto by 
w duecie śpiewał piosenki improwizowane i grał, jak peł-
ny kwartet. To chyba ewenement na skalę światową!

Jesteście bardzo aktywni w social mediach. Gdzie 
najlepiej was obserwować?
Radek Bolewski: YouTube, Spotify i inne portale stre-
amingowe.
Maciej Tubis: Najbardziej aktywni jesteśmy na Facebooku, 
także Instagram, ale tam formuła zdjęć nie przemawia do 
mnie, to jest zbyt obrazkowe i zbyt szybkie. My jesteśmy tro-
chę w rozkroku między starym pokoleniem a millenialsami.

Czy od momentu, kiedy ruszyliście we wspólną 
muzyczną podróż, coś Was zaskoczyło, ucieszyło, 
a może zasmuciło?
Maciej Tubis: Ja cały czas jestem w szoku po tym, jak 
łatwo można zatrzymać świat i powiedzieć „nie możesz 
pracować – nie możesz robić tego, co kochasz”. Mówię 
o obecnej pandemii i ogromnym spustoszeniu, jakie sieje 
w naszym głowach i planach.
Radek Bolewski: Największe zaskoczenie to obecna sytu-
acja na świecie i to, w jakim miejscu znaleźli się artyści. 
A to, co mnie niezmiernie cieszy to każda nowa osoba, któ-
ra odkrywa naszą muzykę i traktuje ją osobiście.

Plany na przyszłość duetu Bolewski & Tubis to...
Maciej Tubis: Płyta „Bez końca”, która ukaże się 18 wrze-
śnia tego roku na CD i winylu, i po niej wielka trasa koncerto-
wa po Polsce. Chcielibyśmy, ale czy ona będzie? Wątpliwości 
są ogromne. A spotkania z publicznością nie da się zastąpić. 
Może radio… Muzycy mają dziś dużo pytań i obaw, jednak 
wszystko i tak zależy od naszych słuchaczy. Do zobaczenia!
Radek Bolewski: Wydanie płyty „Bez końca”, koncerty, po-
konywanie wyzwań nowej rzeczywistości, tworzenie i na-
grywanie nowych utworów, radość z bycia muzykiem. l

ROZMAWIAŁA Monika Winciorek
ZDJęCIA Rafał Masłow
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Wakacje nad Bałtykiem, to zapewne najlepsze z moż-
liwych rozwiązań tego lata. Szczególnie, jeśli możemy 
je spędzić w pięknym domu położonym na wyspie Wo-
lin w Międzywodziu, oddalonym zaledwie 300 metrów 
od morza.

Międzywodzie to malownicza miejscowość, atrakcyjnie 
położona we wschodniej części wyspy Wolin, pomiędzy 
Morzem Bałtyckim a Zalewem Kamieńskim. Piaszczysta 
i szeroka plaża, jedna z najładniejszych w Polsce zachę-
ca do kąpieli morskich i słonecznych. Temperatura mor-
skich fal jest tutaj zazwyczaj wyższa niż w innych regio-
nach polskiego wybrzeża. Atrakcje znajdują tu zarówno 
miłośnicy morza i złotych plaż, jak i sportów wodnych, 
wędkarstwa i czystych jezior. Zaś bliskość Wolińskiego 
Parku Narodowego zapewnia piękną przyrodę i czyste 
powietrze. Woliński Park Narodowy, którego symbolem 
jest orzeł bielik, to po prostu raj dla miłośników ptaków. 
Tu także zobaczymy najwyższe na polskim wybrzeżu 
nadmorskie klify (góry Gosań i Kawcza) osiągające wy-
sokość do 98 m n.p.m. To najbardziej charakterystyczny 
element wolińskiego krajobrazu. Przy Zatoce Kamień-
skiej cumują niewielkie jachty, można wypożyczyć 
sprzęt pływający i popłynąć turystycznym stateczkiem 
w rejs po zalewie. Atrakcji w pobliżu Międzywodzia nie 
brakuje, więc jeśli pogoda chwilowo nie dopisuje warto 
wybrać się na wycieczkę do oddalonego trzy kilometry 
Dziwnowa, w którym godny polecenia jest park minia-
tur, Muzeum Rybołówstwa, park linowy i port przy 
Wybrzeżu Kościuszkowskim. Natomiast na wschód 
w niewielkiej odległości od Międzywodzia znajdują 
się Międzyzdroje ze słynnymi Aleją Gwiazd, Muzeum 
Figur Woskowych czy molo. Nieco tylko dalej położone 

Jak wakacje nad morzem, 
to koniecznie w Międzywodziu 

jest Świnoujście ze słynną Twierdzą Morską oraz naj-
wyższą nad całym Bałtykiem latarnią. By się tam dostać 
konieczna będzie przeprawa promem, co samo w sobie 
może być wspaniałym przeżyciem.

Przepiękny dom, w którym warto spędzić wakacje 
położony jest w nowoczesnym kompleksie wypoczyn-
kowo-mieszkalnym Międzywodzie Park, idealnym dla 
rodzin z dziećmi. Piaszczysta plaża znajduje się zaled-
wie 300 metrów od domu, a na terenie kompleksu znaj-
duje się zadaszony basen z podgrzewaną wodą, dostęp-
ny dla mieszkańców osiedla (za dodatkową opłatą).

Dwupoziomowy dom ma 96 metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej, własny taras oraz rozległy, 
w pełni zaaranżowany ogródek o powierzchni ok. 140 
metrów kwadratowych. Działka otoczona jest stylo-
wym, drewnianym ogrodzeniem. Obok domu znajdu-
je się miejsce parkingowe.

Dom posiada w pełni wyposażone pomieszczenia 
z ogrzewaniem podłogowym i elektrycznym oraz 
kominkiem. W każdej z trzech sypialni znajduje się 
podwójne łóżko z kompletem pościeli. W salonie stoją 
dwie rozkładane kanapy. Kuchnia jest w pełni wypo-
sażona, a w łazience znajduje się pralka, suszarka do 
rozwieszania prania, suszarka do włosów, ręczniki. 
Do dyspozycji gości jest oczywiście telewizor, dostęp 
do Wi-Fi, żelazko, odkurzacz, huśtawka ogrodowa, 
grill. Zapraszamy serdecznie. l

e-mail: superdomnadmorzem@wp.pl
tel. 603 868 791
www.superdomnadmorzem.pl
Międzywodzie, ul. Szkolna 17/2,

Tu 
nie ma lipy

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

Klinika Tazbir znana jest przede wszystkim z mojego nazwi-
ska oraz z profesjonalizmu świadczonych tu usług wszelkiej 
maści. Znamiennym jest również fakt mojej współpracy 
z celebrytami. Przykładowo od kilku lat zajmuję się pięknem 
naszej wspaniałej ambasadorki Grażyny Wolszczak. Skąd 
ten pomysł? A z głowy! :) Tak, właśnie. Chciałam na żywym 
przykładzie pokazać wszystkim do czego, według mnie, słu-
ży medycyna estetyczna i regeneracyjna, jakie efekty można 
osiągnąć umiejętnie wykonując zabiegi i jaki jest mój punkt 
widzenia. Punkt widzenia Marty Tazbir.

Często podczas zabiegów, które robię Grażynce, pytam 
się jej ile ma lat! Tak dobrze wygląda, że nigdy nie mogę się 
temu nadziwić. A przecież ona systematycznie mnie odwie-
dza, więc to nie powinno mnie zaskakiwać, a jednak... Dzięki 
temu jestem przekonana o efektach moich autorskich proce-
dur i zabiegów i wiem, że tu nie ma lipy. Ci, którzy mogli ją 
zobaczyć na żywo wiedzą, że nawet make-up’u nie używa 
na co dzień i widzą, jak promiennie wygląda. Kiedy wspól-
nie pozujemy do zdjęć, to wyglądamy jak koleżanki z jednego 
podwórka. A jak przebywam z nią cały dzień i rozmawiamy, 
to zawsze myślę o swojej mamie (jej rówieśniczce) i patrzę 
na nią z podziwem – na jej sylwetkę i proporcje oraz na młody 
stan jej ducha. Czuje się przy niej jak siostra, a nie jak ponad 
40-letnia kobieta!

Często kobiety pytają mnie o zabiegi „na Grażynkę” :-) Tak! 
Właśnie, że takie są! To wszystkie te procedury, które jej wy-
konuję, bardzo regularnie zresztą. Bo z Warszawy do Łodzi 
niedaleko. Czyli po pierwsze systematyczność, a po drugie 
najlepszy sprzęt, bo bez niego nic nie osiągniemy. A zabiegi 
na ciało, o których nigdy nie zapominamy, są tak samo waż-
ne w jej wizerunku, jak zabiegi na twarz. Ale najważniejsza 
w mojej pracy jest dla mnie AUTENTYCZNOŚĆ i tego się od 
Grażyny nauczyłam. I już nie oglądam się na innych. Bo mam 
odwagę być sobą. Mam odwagę pokazać, jaka naprawdę je-
stem, co myślę i co czuję. I nie udaję. Taka jestem. Bo prawda 
obroni się sama. I każdy, kto trafia do mnie na konsultacje 
usłyszy prawdę, a nie wazelinę. I biorę za to całkowitą odpo-
wiedzialność. Bo patrząc po Grażynce i oceniając efekty mojej 
pracy wiem, że to działa i wiem, jak to działa. :) l

Łódź, ul. Solankowa 6
pn. – sb. 10–20
tel. 506 170 629
kontakt@klinikatazbir.pl
www.klinikatazbir.pl

Wyjątkowe miejsce, które oferuje zabiegi z za-
kresu medycyny, dermatologii i ginekologii este-
tycznej, laseroterapii oraz kosmetologii. Tu naj-
ważniejsze jest dążenie do naturalnego piękna 
i poprawy jakości życia pacjenta. Liczy się pro-
fesjonalizm i poparta wieloletnim doświadcze-
niem wiedza, pasja i zaangażowanie.



Daleko raj, gdy...

Kasia Malinowska
certyfikowany coach, trener

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

Jestem z tego pokolenia, w którym mówiło się, że „dzieci 
i ryby głosu nie mają”. U mnie na szczęście mówił tak tylko 
mój wujek. Nie darzyliśmy się nadmierną sympatią. I prawdę 
mówiąc, tak jest do dziś. Już jako mała dziewczynka wyraź-
nie czułam, że jest coś niestosownego w tej surowości i igno-
rancji z jaką niektórzy dorośli traktowali dzieci. A przecież 
jak mawiał Janusz Korczak: „Dzieci nie są głupsze od doro-
słych, tylko mają mniej doświadczenia”. Jakie to piękne!

Na szczęście moja mądra mama zawsze dawała mi do zro-
zumienia, że to, co myślę, jest ważne i mam prawo wyrażać 
swoje poglądy bez względu na to, ile mam lat. Chętnie korzy-
stałam z tego prawa, nawet kiedy inni nazywali to bezczelno-
ścią, tupetem, a w skrajnych przypadkach – brakiem dobrego 
wychowania.

Kiedy byłam nastolatką, namiętnie słuchałam Staszka Sojki. 
Niektóre słowa jego piosenek rozbrzmiewają we mnie do dziś. 
„Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa 
muru wokół siebie – marna sztuka”. Ależ to jest nadal aktualne. 
Od lat rozmawiamy o tolerancji, empatii i otwartości. I co dla 
nas z tych rozmów wynika?

Prawdę mówiąc, niewiele, bo nadal „człowiek człowiekowi 
wilkiem”. Szkoda. Wielka szkoda. Przecież potrzebujemy siebie 
nawzajem równie mocno jak powietrza. Kiedy w końcu zrozu-
miemy, że różnice nie muszą nas dzielić? Przeciwnie – mogą in-
spirować, uczyć i dawać nową perspektywę. Jak mawiał pewien 
mądry Tadeusz: „Można się różnić, można się spierać. Ale nie 
można się nienawidzić”.

Z jakiegoś powodu zabrakło nam tej mądrości, a bez niej oraz 
naszej dobrej woli daleko raj. Każda zmiana to proces, który 
wymaga czasu, zaangażowania i cierpliwości. Warto o tym pa-
miętać. Nie tylko od święta. Świat, który tworzymy nie należy 
wyłącznie do nas. Jest również miejscem, w którym wzrastają 
nasze dzieci. Mądre i szalenie wrażliwe istoty, które z natury 
mają przepełnione miłością serca.

Patrząc na to, co dzieje się wokół, można odnieść wrażenie, 
że miłość jest tym, czego obecnie najbardziej nam potrzeba. 
Ona przynosi ze sobą spokój, szacunek, troskę oraz akceptację. 
Wokół takich wartości możemy budować dialog, w którym jest 
miejsce dla każdego bez wyjątku. Bez wartościowania, poucza-
nia, wykluczania. Bez pogardy i kpiny. Bez oskarżeń, potępiania 
i oceniania. Ze spokojem, którego potrzebujemy.

Każdy z nas popełnia błędy. Chociaż dużo łatwiej jest nam 
je dostrzec w drugim człowieku, niż w sobie. Taka już nasza 
ludzka natura, że prędzej zobaczymy źdźbło w oku bliźniego, 
niż belkę we własnym. Dlatego warto z refleksją i ostrożnością 
ważyć rzucane słowa, mając na uwadze to, o czym od lat śpiewa 
nam mistrz: „Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, 
niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam”. l

Foto: Jowita Pawluczy

Zaraz mi się 
zechce

Kamil Maćkowiak
aktor , reżyser , scenarzysta 

Twórca autorskich spektakli (m.in. „Niżyński”, 
„DIVA Show”, czy „AMOK”). Od 2013 roku two-
rzy własny teatr pod szyldem Fundacji Kami-
la Maćkowiaka. Laureat ponad trzydziestu 
nagród teatralnych na festiwalach polskich 
i międzynarodowych (m.in. Grand Prix za naj-
wybitniejszą kreację aktorską na Międzyna-
rodowym Festiwalu Monodramów Monokl 
w Sankt Petersburgu i THESPIS Media Award 
za spektakl „Niżyński”, czy Nagroda im. Schil-
lera dla twórcy sezonu za spektakl „DIVA 
Show”). Zagrał główną rolę w filmie Jerzego 
Stuhra „Korowód” oraz m.in. w serialach „Pen-
sjonat pod różą”, „Kryminalni”, „Naznaczony”, 
„Barwy szczęścia”, „Na Wspólnej” i „Przyja-
ciółki”. Od 2019 roku Dyrektor Artystyczny te-
atru na Scenie Monopolis, której działalność 
zainauguruje spektakl „Śmierć i dziewczyna” 
wyprodukowany przez Fundację.

Nigdy nie byłem typem imprezowicza. Owszem, zaszaleć umia-
łem, rachunki za niektóre głupoty płacę do dziś, ale były to jednak 
kameralne konfiguracje osobowe, a nie tłum anonimowych osób 
w klubie, który powodował raczej stany lękowe, niż chęć zabawy. 
Od knajp zdecydowanie wolałem domówki, bezpieczne grono, 
które dawało komfort nazwijmy to eksplorowania młodości.

Dziś jednak z niepokojem obserwuje to, że nawet wizja domów-
ki wywołuje we mnie dreszcze niepokoju. Pojawia się w głowie 
miliom wątpliwości, pytań i arcyciekawych kontrpropozycji 
typu – „zjem se kolację w domku, wejdę pod koc, odpalę Netflixa”. 
Wyjście wiąże się z perspektywą zarwanej nocy, niewyspania, 
jakiegoś wydatku energii, a mówiąc wprost – mi się nie chce.

Mam nadzieję, że to raczej chwilowe, że owszem wynika 
pewnie i z metryki, ale jeszcze bardziej chyba z pandemicz-
nych przyzwyczajeń, gdy moje życie zwolniło, czy wręcz pę-
dzący wagonik mojej codzienności został gwałtownie zatrzy-
many ręcznym hamulcem.

Nie chce mi się zwłaszcza jeśli ocenię, że czegoś robić nie mu-
szę, a tych rzeczy po tygodniach przymusowej kwarantanny 
jest całkiem sporo. Dlatego powrót do nowo-starej rzeczywi-
stości jest doświadczeniem dość dziwnym. Zdaję sobie sprawę, 
ile czasu poświęcałem na rzeczy, które właściwie nie są mi 
potrzebne, na zdobywanie ich, czy przejmowanie się proble-
mami, które pewnie kiedyś i tak się jakoś rozwiążą, ale ja nie 
mam na nie żadnego wpływu. Patrzę na tę swoją szamotaninę 
sprzed kilku miesięcy, jak na jakiś nierealny film science-fic-
tion i zastanawiam się „po co mi to”?

Żebyście mnie dobrze zrozumieli – wyszedłem już z etapu iner-
cji, jakiejś zapaści – teraz po prostu sprawia mi przyjemność czas 
poświęcany sobie – slow life, celebrowanie porannej kawy, długie 
zakupy na rynku, trzygodzinna przejażdżka rowerem, czy czyta-
nie książek w wannie z nieodłącznym dolewaniem ciepłej wody.

Chodzi o to, że nie robię tych czynności przy okazji i mimo-
chodem, tylko na nich się właśnie skupiam, one dają radość 
i sens dnia. Stara-nowa rzeczywistość jednak boleśnie domaga 
się powrotu do dawnych schematów: próby, spektakle, spotka-
nia, stres, siedzenie nad exelem z wydatkami fundacji, nad ta-
belką sprzedaży biletów.

Nasz teatr w Monopolis gra przez całe lato, w lipcu w końcu 
wznawiam „Niżyńskiego”, pod koniec sierpnia pierwsze pokazy 
spektaklu „Klaus – obsesja miłości”, w listopadzie kolejna premie-
ra, znowu nerwy, wątpliwości, problemy, cały ten emocjonalny 
roller coaster… Zaraz mi się zachce, wrócę, zaloguje się w po-
przednim rytmie życia i może tylko zostawię sobie parę postpan-
demicznych nawyków, by czasem wyhamować i wyczyścić gło-
wę z potrzeby ciągłego działania, doświadczania, przeżywania.

Co prawda nadal nie będzie mi się chciało udzielać towarzy-
sko, na widok imprezujących dwudziestolatków na Pietrynie 
w piątkowy wieczór znów pomyślę: „oj dzieci, dzieci, kiedyś 
wam przejdzie”, ale to już temat na kolejny felieton. l

Foto: Joanna Jaros
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