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Wracamy!
Powiedzieć, że wzruszam się, gdy czytam rozmowy z bohaterami tego
wydania, poprawiam drobne błędy, dodaję tytuły, wybieram zdjęcia
ze świadomością, że już niebawem magazyn trafi do Waszych rąk, to
jakby nic nie powiedzieć. Mówią, że powroty bywają piękne. Szczególnie te najbardziej wyczekiwane. W pełni się z tym zgadzam i powiem
więcej – powroty są nie tylko piękne, są też pełne cudownych emocji.
Gdy w lutym tego roku wydrukowaliśmy pierwsze tegoroczne wydanie
magazynu LIFE IN Łódzkie nawet przez chwilę nie przyszło nam do głowy, że następne trafi w Wasze ręce dopiero za pół roku. Ba, w tym pandemicznym czasie, w którym przyszło nam żyć, nie raz dopadały nas
wątpliwości, czy w ogóle w tym roku uda się nam wydrukować kolejne
wydanie. Na szczęście histeria związana z koronawirusem zdaje się powoli przemijać, a górę bierze rozsądek. Na wszelki wypadek cały czas
pukamy jednak w niemalowane, żeby komuś znowu nie przyszło do głowy pozamykać nas w czterech ścianach.
Wiele się wydarzyło przez tych kilka miesięcy w życiu naszego małego wydawnictwa. Jako urodzeni optymiści uznaliśmy, że skoro los rzucił
nam rękawicę, to nie ma co się zastanawiać tylko podnieść ją i walczyć
o swoje. I tak zrobiliśmy. Nie mogliśmy drukować naszego magazynu,
więc zaczęliśmy przygotowywać e-magazyn, dostępny w formie elektronicznej. Równolegle zainwestowaliśmy w rozwój strony internetowej,
zaktywizowaliśmy obecność w mediach społecznościowych i zaprzyjaźniliśmy się z „panem Googlem” – wszystkie te działania pozwoliły
nam znaleźć swoje należne miejsce w sieci. Zasięgi, które udało się dzięki tym działaniom zbudować w wirtualnej rzeczywistości, dostrzegają
nasi partnerzy biznesowi i kontrahenci.
Dodatkowo rozszerzyliśmy swoją dotychczasową działalność na sprawy i tematy pozawydawnicze – współpracujemy z firmami w zakresie PR, świadczymy usługi fotograficzne i realizujemy szereg działań
z zakresu content marketingu. Warto też wspomnieć o tym, że jesteśmy
w trakcie zmiany siedziby, niebawem poinformujemy, gdzie będziecie
mogli nas znaleźć i zaprosimy na dobrą kawę.
Ktoś mądry powiedział kiedyś, że każdy kryzys może stać się szansą.
Bardzo chcemy i pracujemy na to, żeby w przypadku LIFE IN Łódzkie tak
się właśnie stało. Zresztą tak samo, jak gros naszych biznesowych partnerów. Przy okazji chcemy im serdecznie podziękować, że zaufali nam i byli
z nami pomimo swoich problemów. Cieszymy się, że ogromna większość
z nich daje sobie znakomicie radę w tych ciężkich czasach. Wierzymy,
że szybko przeminą i staną się tylko mglistym wspomnieniem. A my bogatsi o nowe doświadczenia dzielnie stawimy czoła kolejnym kryzysom.
Życzę Państwu miłej lektury!
Redaktor naczelna
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Kundel Rojka

Maleńczuk w Wytwórni
Maleńczuk i Rhythm Section to recital, który jest retrospekcją dotychczasowych dokonań artysty, uzupełniony sekcją
rytmiczną. Koncert składa się z zestawu pieśni zarówno
ulicznych, jak i późniejszych dokonań artysty, które zyskały olbrzymią sympatię i popularność wśród wyrobionej
części publiczności. Nie zabraknie więc dobrze znanych
wszystkim pieśni „Ostatnia Nocka”, „Tango Libido”, „Sługi
za Szlugi”, „Synu” czy „Dawna Dziewczyno”. Bliski, bezpośredni kontakt z widownią, szczery, niezakłócony przekaz
tekstu i wolność słowa – to po prostu Maleńczuk w czystej postaci. Ten, o którym się mówi „nie do podrobienia,
naturalny, dowcipny, czasem brutalny” tak, jak życie.

19 września, Klub Wytwórnia, godz. 20

Piaseczny
The Best
Andrzej Piaseczny wykona
swoje największe przeboje! Nie zabraknie zatem
piosenek z repertuaru
zespołu Mafia, którego
Andrzej Piaseczny był frontmanem, tych nagranych we
współpracy z Robertem
Chojnackim i Sewerynem
Krajewskim, jak również
w pełni solowych przebojów. Po prostu THE BEST!
Andrzej Piaseczny jest
laureatem wielu nagród publiczności – m.in. Telekamery
2010, Super Jedynek, Eska
Music Awards 2010, Bursztynowego Słowika oraz
wielu złotych, platynowych
i multiplatynowych płyt. Niedawno świętował 25-lecie
działalności scenicznej.

28 września, Klub
Wytwórnia, godz. 19
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Artur Rojek powrócił z drugim solowym albumem zatytułowanym „Kundel”. Artysta postawił
na współpracę z tymi sami twórcami, co
sześć lat temu, ale w zupełnie nowej odsłonie.
Za brzmienie odpowiada znakomity producent i kompozytor Bartosz Dziedzic, natomiast
w warstwie lirycznej Rojka ponownie
wsparł Radek Łukasiewicz. Premiera
albumu „Kundel” miała miejsce 13
marca. – Dlaczego kundel? Dla
mnie to synonim szlachetnej ludzkiej
prostoty, ktoś pozornie nieciekawy
i wewnętrznie niestandardowy.
Kundle są wszędzie i, wbrew
pozorom, często wiedzą najwięcej – mówi Artur Rojek.

21 września, Klub
Wytwórnia, godz. 20

Atlas nowoczesności.
Kolekcja sztuki XX i XXI wieku
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Lana Del Rey
debiutuje jako
poetka – jesienią
ukaże się książka
z wierszami napisanymi przez wokalistkę
„Violet Bent Backwards Over the Grass”. 14
wierszy w formie audiobooka na winylu
oraz CD. Lana Del Rey mówi o projekcie:
„Violent Bent Backwards Over the Grass”
to tytułowy utwór, jak i pierwszy wiersz
z tej kolekcji, który napisałam. Część z nich
powstała za jednym podejściem, przy niektórych pracowałam długo, pieczołowicie konstruując każde słowo. Wiersze są
eklektyczne i szczere, nie próbują udawać
niczego innego niż to, czym są. Jestem
z nich bardzo dumna. Część zysków chcę
przekazać na rzecz organizacji wspierających rdzennych mieszkańców Ameryki.
Zawsze chciałam wesprzeć te stowarzyszenia ze względu na wydarzenia, które
ukształtowały moją życiową ścieżkę.

Następca odno
szących sukcesy
albumów „inFinite” (2017) i „NOW
What?!” (2013). Deep Purple po raz trzeci
połączyli siły z legendarnym producentem Bobem Ezrinem, który zaprosił zespół do Nashville, aby stworzyć i nagrać
utwory. Efektem jest najbardziej zróżnicowany album, jaki do tej pory razem
stworzyli. Muzycy na płycie „rozciągnęli
się we wszystkich kierunkach” bez żadnych ograniczeń, które mogły pozbawić
ich kreatywności. „Deep Purple przywraca
Deep z powrotem do Purple” – to motto –
żart, które pojawiło się w studio po stworzeniu pierwszych piosenek, które dały jasno do zrozumienia, że Deep Purple i Ezrin
są na dobrej drodze do stworzenia płyty
przesuwającej granice czasu i jednocześnie wyrażającej niezadowolenie z obecnej sytuacji na świecie.

Nowy album PLK (Mathieu Claude Daniel
Pruski), rapera francuskiego o polskich korzeniach, z miejsca wzbudził zainteresowanie słuchaczy. Po znakomicie przyjętym w 2018 roku debiucie albumu „Polak”,
który we Francji rozszedł się w ponad stu
tysiącach egzemplarzy (status platynowej płyty), i kolejnym mixtape, który powtórzył sukces pierwszego albumu, przyszedł czas na „Enna”. Na albumie znajdzie
się 18 utworów, wśrod nich m.in. „C’est
Mort”, który osiagnął ponad 10 milionow
streamów, a także featuringi m.in.: „Niska”,
„Hamza”, „Rim’k” oraz „Heuss L’Enfoire”.

Wystawa w ms² nie opowiada o dziejach nowoczesności
ujętych chronologicznie ani tym bardziej o historii modernistycznej sztuki. Skupia się natomiast na najważniejszych zjawiskach, które w powszechnym odczuciu wiążą się z tym,
co nowoczesne, takich jak: emancypacja, autonomia,
industrializacja, kapitał, urbanizacja, eksperyment, mechanizacja czy rewolucja. Tworząc wokół każdego z nich „kolaż”
zbudowany z dzieł pochodzących z różnych
okresów, reprezentujących różne estetyki
i różne artystyczne postawy, wystawa stawia
pytania o to, jak zmieniał się charakter tych
zjawisk, jak zmieniało się ich postrzeganie, a przede wszystkim o to, jak dalece
kształtują one dzisiejszą rzeczywistość.

Wystawa, ms², Ogrodowa 19

Prosimy nie wyrywać foteli
Nie ma lepszego momentu na radosny, żywiołowy koncert niż ten,
w którym życie kulturalne budzi się na nowo po lockdownie. Szykuje się
jazda bez trzymanki! Artyści Teatru Muzycznego opowiedzą historię muzyki rozrywkowej drugiej połowy XX wieku w formie lekkiego widowiska
z nowoczesnymi wizualizacjami i efektami specjalnymi. Rock around the
clock, baby! Będzie się działo! W programie inscenizowanego koncertu
„Prosimy nie wyrywać foteli!” znalazły się przeboje, które doprowadzały
do zbiorowej histerii słuchaczy na całym świecie, a z ich wykonawców – Beatlesów, Elvisa, zespołu Queen – uczyniły nieśmiertelnych.

27 września, Teatr Muzyczny, godz. 17

ONLINE
- rewelacyjne zdalne kursy językowe na żywo z lektorem w czasie
rzeczywistym
- pełnowartościowy ekwiwalent kursów stacjonarnych!
- wygodnie, bezpiecznie, bez uciążliwych dojazdów
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Pomoc
domowa
Znakomita komedia
Camolettiego w brawurowym, przygotowanym specjalnie dla
Teatru Powszechnego
w Łodzi przekładzie
Bartosza Wierzbięty,
znanego szerokiemu
gronu odbiorców,
jako twórca polskich
dialogów do takich
filmów animowanych, jak m.in. „Shrek”,
„Rybki z ferajny”, „Misja
Kleopatra”, „Asterix
i Obelix”, „Madagaskar”,
„Hotel Transylwania”.
Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi
perypetiami Nadii,
bohaterki sztuki „Boeing,
Boeing” Camolettiego.
Nadia to prawdziwy
agent w spódnicy, która
wszystko wie, wszystko widzi i wszystko
ma pod kontrolą. Czy
u nowych pracodawców uda jej się uniknąć
wplątania w damsko-męski galimatias?
Czy zapanuje nad
sercowym bałaganem
swoich nowych gospodarzy? I jakie tajemnice sama skrywa?

17-20 września,
Teatr Powszechny,
godz. 19

Mroczne perwersje codzienności

Wiosna Zaginionych

Intymnie

To znakomita współczesna komedia, której autorem jest Marco Antonio De La Parra, chilijski pisarz,
dramaturg i scenarzysta. To jedna z najczęściej
granych na świecie sztuk iberoamerykańskich. Została przetłumaczona na kilkanaście języków.
Ten tekst jest jak cebula, ma mnóstwo warstw, można rozpatrywać jego sens na wielu poziomach, pełno w nim ukrytych znaczeń i aluzji, które są zadziwiająco uniwersalne także w polskich warunkach. Całość przesycona jest humorem, często ocierającym się o absurd. Spektakl
zawiera elementy klownady, burleski i kabaretu. Toczy się w szalonym tempie, zaskakując swą
przewrotnością i niejednoznacznością. Reżyserem spektaklu jest Rafał Sabara, scenografię zaprojektował Waldemar Zawodziński, a występują – Mariusz Siudziński i Mariusz Słupiński.

Wydawnictwo Marginesy

Wydawca Agora SA

Premiera: 30.09.2020

Premiera: 30.09.2020

Krystyna, emerytowana policjantka, jako młoda dziewczyna straciła w tajemniczych okolicznościach
brata. W 1963 roku piątka studentów,
dwie dziewczyny i trzech chłopaków,
wyruszyła w Tatry, troje z nich zostało odnalezionych martwych, jeden
– brat Krystyny – zaginął bez wieści. Wrócił tylko Jacek. Teraz, po ponad pięćdziesięciu latach, Krystyna niespodziewanie
spotyka go w osiedlowym sklepie w katowickim Nikiszowcu.
Okazuje się, że Jacek od jakiegoś czasu pod zmienionym nazwiskiem mieszka w tej dzielnicy. Krystyna postanawia zmusić
go do wyjawienia, co wydarzyło się w górach, a może nawet
dokonać zemsty – w tym celu późnym wieczorem wybiera
się do jego domu z nożem w plecaku. Gdy wchodzi do willi,
znajduje zamordowanego Jacka. Świadoma tego, że jeśli jej
obecność na miejscu zbrodni wyjdzie na jaw i zostanie pierwszą podejrzaną, zaczyna wykorzystywać kontakty z przeszłości i prowadzić prywatne śledztwo… Krystyna nie była dobrą
matką, ale teraz ma dobre relacje z wnuczką i nie chce ich
stracić. Niestety, okazuje się, że dziewczyna może mieć coś
wspólnego z tajemniczą śmiercią Jacka… Pierwszy tom trylogii jednej z najbardziej zdolnych pisarek kryminalnych i fantastycznych, uznawanej za królową budowania napięcia.

Trudne dzieciństwo, próby samobójcze matki, gwałt, trzy małżeństwa,
zdrady, uzależnienia, poronienie. Brutalnie szczera autobiografia Demi Moore. Świat ją pokochał za rolę Molly
w filmie „Uwierz w ducha”. Potem zagrała m. in w „Szkarłatnej literze”, czy
„Niemoralnej propozycji”, a w 1996 roku dostała rekordową
gażę 12 milionów dolarów za rolę w filmie „Striptiz” i została
okrzyknięta symbolem seksu. Demi Moore była na szczycie.
Po pierwszym, nieudanym małżeństwie, przez ponad dekadę,
żyła w szczęśliwym związku z Brucem Willisem, doczekali się
trzech córek, a Demi wreszcie spełniała się jako matka. Gdy
małżeństwo nagle rozpadło się z medialnym hukiem, znalazła
miłość u boku o piętnaście lat młodszego Ashtona Kutchera.
Jednak związek skończył się burzliwie, a aktorka uzależniła
się od alkoholu i kokainy, nie potrafiła zaakceptować swojego ciała, katowała się drakońską dietą i ekstremalnymi ćwiczeniami. Używki niemal zabiły ją na oczach córek i sprawiły,
że nie chciały one mieć z nią więcej do czynienia. Kiedy jej
życie się rozpadło, mąż zdradzał, dzieci przestały się odzywać,
stawiła czoło przeszłości, by móc pójść dalej. Napisanie książki wymagało od Demi Moore wiele odwagi, jednak każda jej
strona udowadnia, że akurat odwagi nigdy jej nie brakowało.

26 września, Teatr im. Jaracza, godz. 19

Ślubu nie będzie
Janek, król przeprowadzek
„Janek, król
przeprowadzek”
to metafora
walki z przeciwnościami
losu – lękiem,
brakiem bezpieczeństwa.
Sztuka jest
uniwersalna, dotyczy rozpadu relacji. Obnaża między
innymi samotność dziecka, na które rodzic przerzuca
zbyt dużą odpowiedzialność, nadużywając zaufania i bezwarunkowej miłości. W sztuce mamy do
czynienia z różnymi formami osamotnienia, które
bohaterowie próbują bezskutecznie zagłuszyć i zdusić, na przykład kupując kolejne rzeczy – oferując
substytuty miłości. Niezależnie od tego zawsze rodzą
się pytania: jak samotnie mierzyć się ze światem,
który nas przytłacza? Jak podjąć wyzwanie? Jak
znaleźć w sobie siłę? Integralną częścią spektaklu są
warsztaty, które odbywają się po każdym przedstawieniu. To 9. premiera w cyklu „Dziecko w sytuacji”.

23, 24 września, Teatr Powszechny, godz. 10

Wigilia w Monopolis
„Wigilia” to klasyczny dramat skomplikowanych relacji kat-ofiara. Niczym
w „Procesie” Kafki, mamy pokazane kolejne etapy zniewolenia człowieka.
Rzeczywistość sztuki pokazuje, że nie istnieje strefa intymności i prywatności, że nasze życie jest nieustannie inwigilowane. To również rzeczywistość,
gdzie nadzór państwa – państwa totalitarnego – myli obronę swobód
i wolności obywatelskich z działalnością terrorystyczną. To próba złamania
niezłomności człowieka, wartości jego ideałów. Walka bezwzględnego
oraz inteligentnego urzędnika policji z intelektualistką i wolnomyślicielką
przeradza się w walkę dwóch silnych osobowości. Utwór analizuje jakie
związki zachodzą między świadomością zjawiska anarchii, terroryzmu,
a terrorystycznymi atakami w imię rzeczywistych lub urojonych idei.

13 października, Scena Monopolis, godz. 19
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Anna Kańtoch

Pełna wdzięku, błyskotliwa komedia muzyczna
autorstwa znakomitego
brytyjskiego duetu. To
wspaniała propozycja dla
wszystkich, którzy choć raz
przeżyli przygotowania do
wielkiej rodzinnej uroczystości, niefortunny wypadek,
czy niezwykłe zauroczenie…
Właściciel agencji reklamowej, Thimothy Westerby,
jest bardzo podekscytowany. Choć niekoniecznie
ślubem jedynej córki Judy,
który ma rozpocząć się lada
chwila. Przygotowuje się
właśnie do nowej kampanii dla firmy produkującej
biustonosze i przed chwilą
wpadł na genialny pomysł.
Bieliznę będzie reklamować
ponętna girlsa z lat dwudziestych. W przedślubnym
szaleństwie nikt nie podziela
jednak jego entuzjazmu,
bo wielka uroczystość zdaje
się wisieć na włosku. Jakby
problemów było mało,
Thimothy niespodziewanie
otrzymuje cios w głowę i zaczyna widzieć niemożliwe.

18, 19, 20 września,
Teatr Nowy, godz.
19, 19, 16

Demi Moore”

AUTORSKI
PROGRAM

BC Kids
- skuteczna nauka komunikacji w języku angielskim
- świetna zabawa i poznawanie świata
- program National Geographic Learning

Patronat LIFE IN. Łódzkie

Wielki Finał Miss Polonia
Województwa Łódzkiego 2020
W tegorocznym konkursie Miss Polonia
Województwa Łódzkiego 2020 bierze
udział 18 kandydatek z całego regionu.
Zwyciężczyni zostanie piętnastą w historii laureatką konkursu i przejmie koronę z rąk Karoliny Bielawskiej, aktualnie panującej Miss Polonia! Tegoroczna
gala finałowa odbędzie się 12 września
w Teatrze Wielkim w Łodzi.
– Jestem bardzo szczęśliwa i dumna,
że mimo panującej w kraju pandemii
i obostrzeń udało nam się zorganizować
jubileuszową galę Miss Polonia Województwa Łódzkiego. Na pewno nie byłoby to możliwe bez wsparcia wieloletnich
Partnerów i przyjaciół konkursu, a przede
wszystkim Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego. Dzięki temu
dowiedliśmy, że aktywność i działanie
w życiu jest dla nas bardzo istotne – mówi
Jagoda Piątek-Włodarczyk, Dyrektor Konkursu Miss Polonia i właściciel agencji
IGO-ART z Łodzi, organizatora konkursu.
W trakcie gali, którą poprowadzą Karolina Bielawska, Miss Polonia 2019 i Mateusz Hładki, finalistki zaprezentują się
w kilku kreacjach: sukienkach koktajlowych Domu Mody Skórska, kostiumach
kąpielowych Gabbiano, kolekcji Patrycji
Plesiak, sukniach wieczorowych projektu
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Teresy Kopias i sukniach ślubnych Galerii
La Perle. O fryzury kandydatek zadba David Bernat Hair Design, a kreatorem makijaży jest marka Golden Rose. Zaplanowany
jest także pokaz kolekcji firmy Gorsenia.
Nie zabraknie także występów muzycznych. Na scenie Teatru Wielkiego
w Łodzi wystąpi Natalia Zastępa oraz
Milena Sadowska, Miss Polonia 2018,
która niedawno zasiliła ekipę programu
„Jaka to melodia”. Na sali nie zabraknie
także zdobywczyń tytułu Miss Polonia Monika Małecka
sprzed lat: Agaty Biernat, Barbary Ta- 22 lata, Stryków, studentka
tary, Kariny Wojciechowskiej. Najpięk- zarządzania w medycynie
niejsze Polki zasiądą w jury, które dokona wyboru nowej Miss. 

Natalia Wawrzyniak
21 lat, Łódź
studentka architektury

Patrycja Kępa
23 lata, Bełchatów
studentka pedagogiki

Aleksandra Bonikowska
25 lat, Łódź
studentka tkaniny i ubioru

Natalia Mielcarz
22 lata, Opoczno
studentka zarządzania

Anna Gadawska
23 lata, Łódź
studentka inżynierii produkcji

Barbara Rogaczewska
21 lat, Łódź
projektantka

Patrycja Moś
19 lat, Kuźnica Skakawska
licealistka

Katarzyna Blando
25 lat, Łódź
studentka prawa

Izabela Włodarek
23 lata, Łódź
studentka fizjoterapii

Magdalena Wochna
23 lata, Zacharz
studentka finansów

Zuzanna Polit
19 lat, Głowno, absolwentka
liceum aktorskiego

Klaudia Plesiak
22 lata, Łódź
studentka dziennikarstwa

Natalia Konarska
18 lat, Łódź
licealistka

Magdalena Michalska
22 lata, Łódź
studentka marketingu

Paula Gleń
23 lata, Pajęczno
studentka prawa

Justyna Jarczewska
19 lat, Zduńska Wola
licealistka

historia konkursu
Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów
piękności na świecie. Kiedy ponad 90 lat temu
Tadeusz Boy-Żeleński wymyślił nazwę „Miss
Polonia”, nie mógł przypuszczać, że wydarzenie
osiągnie międzynarodowy sukces, a także skupi
na sobie uwagę milionów obserwatorów z całego świata. W ciągu 90 lat istnienia konkursu,
tytuł i koronę Miss Polonia nosiło aż 41 Polek. Korona jest trofeum przechodnim, natomiast tytuł
przyznawany jest dożywotnio.

Wiktoria Kulesza
18 lat, Łask
licealistka

13

Wierzę,
że za kilka lat
stanie się
symbolem Łodzi

Jestem dumny z tego, co udało się nam tutaj zbudować i cieszę się, gdy widzę
w Monopolis uśmiechniętych, zadowolonych ludzi, którzy robią sobie zdjęcia,
odpoczywają, korzystają z oferty restauracji czy kawiarni i tłumnie przychodzą
do teatru, albo na koncerty. Czuję się wtedy trochę jak ojciec, obserwujący swoje
dziecko, które rośnie, fajnie się rozwija i zmierza w dobrym kierunku. Rozmawiamy
z Krzysztofem Witkowskim, prezesem Virako sp. z o.o., inwestorem Monopolis.

spotkania

LIFE IN Łódzkie: Łódź to dobre miejsce do życia?
Krzysztof Witkowski: Bardzo dobre. Lubię Łódź, żeby nie
powiedzieć, że darzę ją jeszcze głębszym uczuciem. Tu można złapać balans między tym, co robimy w życiu zawodowym, a czasem poświęconym rodzinie i przyjaciołom. Kiedy
spotykam się ze znajomymi, albo wychodzę z rodziną do restauracji, to praca schodzi wtedy na dalszy plan. Łódź to też
fantastyczne miejsce dla pracy dla tych wszystkich, którym
się chce. Tu na każdym kroku jest tyle możliwości i tak wiele
do zrobienia, że wystarczy tylko zawinąć rękawy i zabrać
się do pracy. Ale coś za coś… W Łodzi, w sensie zawodowym,
nie żyje się łatwo. Żeby odnieść tutaj sukces, trzeba się bardziej napracować. Za to tutaj jest więcej miejsca na ludzką
serdeczność. Kiedy na przykład spotykam się z kimś z Łodzi
w sprawach biznesowych, to przeznaczamy na spotkanie
nawet dwie godzin i rozmawiamy o wszystkim.
Dlaczego w Łodzi biznes robi się trudniej?
Ponieważ wymaga ogromnej determinacji, dużo większej
niż gdzie indziej, i samozaparcia. Na przykład biznes deweloperski oparty na korporacjach, którym się zajmuję,
jest dużym wyzwaniem. Rynek nowoczesnych przestrzeni
biurowych w Łodzi jest bardzo płytki. Mniej jest firm, które
z nich korzystają. W innych miastach, gdzie korporacji działa więcej, jest łatwiej. I nie mówię o Warszawie, bo tu dzieli
nas przepaść. Wystarczy, porównać się do Krakowa, który
ma od nas ponad dwa razy więcej powierzchni biurowej.
Oznacza to, że jest tam więcej firm, które chętnie korzystają
z przestrzeni biurowych i dzięki temu można łatwiej zdobyć
klienta. Nie tylko korporacyjnego. W Łodzi walka o niego jest
wyzwaniem i wymaga wielkiej determinacji. Ale to tylko
jedna strona medalu, bo są biznesy, które w Łodzi robi się łatwiej niż gdzie indziej i które później dobrze się prowadzi. To
przecież u nas powstały ogólnopolskie sieci gastronomiczne,
Sfinks, Da Grasso, które dziś doskonale radzą sobie w kraju.
Mówi Pan o tym, że branża nieruchomości biurowych to
ciężki biznes. W takim razie dlaczego Pan się zdecydował
akurat na taki biznes?
Przypadek. Ja zresztą uważam, że całym naszym życiem
rządzi przypadek. To kogo, gdzie i w jakim momencie
w swoim życiu spotkamy, jest zwykłym zrządzeniem losu.
Nam się wydaje, że mamy swój los pod kontrolą, a to nie zawsze prawda. Jeszcze będąc na studiach, wpadłem wspólnie z mamą na pomysł, żeby kupić starą fabrykę na Dowborczyków. To był koniec lat 90. Kiedy tam przyjechałem,
zobaczyłem totalną ruinę – zapadnięte dachy i zniszczone
mury. W mniej zniszczonych fragmentach ktoś prowadził
sklep ze starociami, ktoś inny podupadającą szwalnię.

„
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Miasto jest fajne do życia, gdy potrafi
zaproponować mieszkańcom i przyjezdnym
różnorodną ofertę. Jeszcze niedawno
mieliśmy tylko Piotrkowską. Później
pojawiła się Manufaktura, kilka lat temu
OFF Piotrkowska, teraz Monopolis

spotkania

Pamiętam, że usiadłem na jakimś murku i zacząłem się
zastanawiać co z tym zrobić. Wpadłem wtedy na odważny, by nie powiedzieć nowatorski, na tamte czasy pomysł,
żeby w tym miejscu stworzyć przestrzeń, w której będą się
mogły znaleźć powierzchnie biurowe, sale konferencyjne,
restauracja. Krok po kroku zaczęliśmy go realizować. Zrobiliśmy chyba pierwszą rewitalizację w Polsce, na kilka lat
przed innymi. A ja w ten sposób zostałem przedsiębiorcą
z branży nieruchomości biurowych. Zdecydował przypadek i moja mama, która mi zaufała i pozwoliła stworzyć
z ruiny fajną i unikatową wówczas przestrzeń. A wszystko,
co stało się później, to konsekwencja tamtych decyzji.
Nie opadły jeszcze emocje związane z rewitalizacją
i otwarciem Monopolis, a Pan już startuje z kolejną
inwestycją, z wieżami Monopolis. W sumie powstanie
9,4 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowej,
podziemny parking na 100 aut. Nie obawia się Pan
problemów z komercjalizacją tej inwestycji, szczególnie
w dobie koronawirusa?
Jakieś obawy temu towarzyszą, ale bez przesady. Pierwszy
etap inwestycji w części biurowej jest skomercjalizowany
w stu procentach. To olbrzymi sukces. Ostatnią umowę
najmu z firmą ABB podpisaliśmy już podczas pandemii.
Z wieloma firmami prowadzimy rozmowy na temat wynajmu już od jakiegoś czasu i szkoda byłoby ich teraz zostawić.
I poniekąd właśnie to motywuje nas do rozpoczęcia kolejnego etapu. Nową inwestycję planujemy zakończyć w drugiej połowie przyszłego roku, a na proces komercjalizacji
w naszym przypadku patrzymy raczej nie w miesiącach,
a latach. Monopolis to dobry projekt, który znajdzie chętnych do wynajęcia przestrzeni biurowej. Ważne też w tym
wszystkim jest to, że zmiany spowodowane pandemią
mogą zmienić oczekiwania najemców co do przestrzeni
biurowych. Dziś firmy zastanawiają się, czy i co powinny
u siebie zmienić, żeby poprawić bezpieczeństwo pracy.
Jeżeli dojdą do wniosku, że wynajmowane biura nie spełniają ich oczekiwań, są za duże czy źle urządzone i mają
na przykład za dużo otwartej przestrzeni, wspólnych stref
czy miejsc do chilloutu, to będą chciały zmienić na inne.
Wtedy my z przyjemnością zaprosimy do siebie i będziemy
rozmawiać o ich oczekiwaniach. Oczywiście koronawirus wprowadził na szeroką skalę pracę zdalną, ale jestem
przekonany, że to zmiana chwilowa. Patrząc długofalowo,
w perspektywie 2-5 lat, rynek biurowy wróci do stanu
sprzed pandemii, a popularność pracy zdalnej przeminie.
Przynajmniej w takim wymiarze jak widzimy to obecnie.
Sami szukacie klientów czy we współpracy
z wyspecjalizowaną w tym zakresie firmą?
Mamy od tego zespół, na którego czele stoi Ania Celichowska i sami dużo robimy w tym zakresie. Natomiast mamy też
wyłącznego partnera, firmę JLL Polska, która nas wspiera
w wielu sprawach. Poza tym współpracujemy ze wszystkimi agencjami z sektora nieruchomości biurowych. Warto
dodać, że w przypadku projektów mixed-use, takich jak Monopolis, czasami łatwiej jest pozyskać mniejszego najemcę
samemu, niż za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy.
Klientami Monopolis są przecież nie tylko wielkie korporacje jak Clariant czy ABB. Mamy u siebie restauracje, których

korporacyjność może odstraszać. Procedury, biurokracja, mnogość dokumentów – to wszystko potrafi zepsuć
atmosferę. W takich sytuacjach lepiej postawić na kontakt bezpośredni.
Wspomniał Pan, że popularność pracy zdalnej za jakiś
czas przeminie. Skąd takie przypuszczenia?
Niektórzy twierdzą, że praca zdalna będzie już na zawsze.
Otóż nie. Kiedy zostanie wynaleziona szczepionka, bądź
inne lekarstwo, które stłumi pandemię, wszystko wróci do
poprzedniego stanu. Uważam, że obecna popularność pracy zdalnej jest chwilowa, a ludzie potrzebują relacji bezpośrednich. Restauracje, salony fitness, siłownie, baseny, czyli
miejsca, w których chcemy i lubimy spędzać czas, są przecież
otwarte. I są tam tłumy ludzi. Kreatywność, nowe pomysły,
projekty – to wszystko wymaga bezpośrednich spotkań,
rozmów, czasami kłótni. Poza tym jak na odległość budować
zespół, jak sprawić, żeby pracownicy siedzący w domach walczyli o możliwość awansu, co z relacjami i duchem zespołu,
które jeszcze kilka miesięcy temu były siłą napędową wielu projektów? Być może są branże, w których praca zdalna się
sprawdzi, może informatycy rzeczywiście będą zadowoleni
z takich rozwiązań, ale na pewno taki system i tu nie utrzyma
się w pełnym wymiarze. Korporacje potrzebują kontaktów
bezpośrednich do zarządzania ludźmi. Dlatego coraz częściej pojawia się pytanie, czy praca z domu jest rzeczywiście
dobrym rozwiązaniem? Wprowadzane są kolejne rozwiązania mające na celu kontrolę w domu pracowników. Tego czy
i w jaki sposób pracują. Ludzie zaczynają też coraz częściej
myśleć o tym, czy chcą być aż tak bardzo kontrolowani przez
pracodawców w swoich domach. Człowiek dla zdrowia psychicznego i higieny pracy potrzebuje też oddechu, dystansu
i odpoczynku od otoczenia, które czasem jest powiązane ze

stresem. Praca, nowe projekty, gonitwa za wynikami, to część
naszego zawodowego życia. Czy na pewno chcemy, aby nasza
sypialnia nam się z tym kojarzyła? Pozostaje jeszcze kwestia
bezpieczeństwa naszych danych. Czy w domach, przy niezabezpieczonym wi-fi, czy chociażby przy osobach trzecich,
z którymi mieszka na przykład pracownik banku czy biura
księgowego, z którym współpracujemy, nasze dane są zawsze
bezpieczne? W wielu przypadkach mamy też do czynienia
ze spadkiem efektywności. W urzędach, w bankach sprawy,
które załatwialiśmy kilka miesięcy temu w kilka dni, dziś
potrafią zajmować tygodnie. Odnoszę też wrażenie, że teraz
łatwo się mówi o pracy zdalnej komuś, kto już coś w życiu
zawodowym osiągnął. Ma określony status, spore mieszkanie czy nawet dom i nie musi albo nie chce walczyć o więcej.
Natomiast praca zdalna dotyczy też pracowników, którzy są
na początku swojej kariery zawodowej, mają własne albo
wynajęte małe mieszkanie i małe dzieci. Oni zwyczajnie nie
mają warunków do takiej pracy. Nie mają też warunków do
rozwoju zawodowego i budowania swojej kariery zawodowej, w tym awansu. Jeszcze inną kwestią jest dysproporcja
społeczna, swego rodzaju przywileje klasowe. Przecież osoby
pracujące fizycznie na budowach, w zakładach pracy, w kopalniach, w sklepach, restauracjach, usługach muszą chodzić
i chodzą do pracy. Zatem istnieje ryzyko, że na dłuższą metę
poczują się gorszą częścią naszego społeczeństwa. Wówczas
może się to stać poważnym problemem społecznym.
Niektórzy – trudno stwierdzić czy przyjaciele, czy
wrogowie – porównują Pana do mitycznego króla
Midasa, który wszystko, czego dotknął, zamieniał
w złoto. Wszystkie Pańskie, dotychczasowe inwestycje
przyniosły sukces i pieniądze – najpierw Faktoria,
jedna z pierwszych udanych rewitalizacji w Łodzi,
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później biurowiec Forum 76, wielokrotnie nagradzany
przykład nowoczesnego budownictwa biurowego,
a teraz Monopolis, które bardzo szybko staje się jednym
z symboli Łodzi. Zdradzi nam Pan swój przepis na sukces?
Nie wiem jak mam zareagować na porównanie do króla
Midasa, który był przecież tragiczną postacią... (śmiech).
A mówiąc poważnie wszystko, co udało się dotychczas
zrealizować, to efekt ciężkiej pracy kilkunastu osób, z którymi od lat mam przyjemność współpracować. Warto zaznaczyć, że nic nigdy nie przyszło nam łatwo. Cały czas
ciężko pracujemy, zwiększamy swoje kompetencje, rozwijamy się, a przede wszystkim chcemy, żeby każda kolejna
inwestycja była inna od poprzedniej, większa i bardziej
skomplikowana. Staramy się przy tym nie przesadzić.
Mój serdeczny przyjaciel, prezes sporej korporacji, powiedział mi kiedyś: – Pamiętaj Krzysztof, że każdy nowy
projekt wyjdzie ci tylko wtedy, gdy nie będzie większy
trzy razy od poprzedniego. Trzymam się tego, bo wiem,
że wielkość inwestycji ma logarytmiczny wpływ na jej
skomplikowanie. Mogłoby się komuś wydawać, że skoro
zbudował dom, to poradzi sobie też z budową biurowca,
a to tak nie działa. Skala wyzwań i rzeczy, które dzieją
się wokół takiej inwestycji, jest ogromna i potrzebne
jest inne doświadczenie. Krótko mówiąc, porywając się
na coś, o czym nie mamy większego pojęcia, może nas bardzo dużo kosztować. Monopolis jest innym projektem, niż
wszystko, co do tej pory zrobiłem. Na każdej płaszczyźnie,
od społecznej zaczynając, przez kulturalną, a na biznesowej kończąc. One wszystkie stanowiły dla nas wielkie wyzwania, z którymi musieliśmy sobie radzić.
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W przypadku Monopolis nie miał Pan nigdy wątpliwości,
że to właściwa inwestycja?
Miałem i to nie raz. Pamiętam, jak kiedyś stałem razem
z Marcinem Michniewiczem, kierownikiem kontraktu ze
strony Virako, nad zwałami ziemi pod jeszcze zrujnowanymi murami i zapytałem go, czy ta inwestycja ma sens i czy
nasza praca w związku z tym ma sens. Byliśmy bardzo zmęczeni walką z różnymi przeciwnościami, które pojawiały
się co i rusz. Marcin powiedział mi wtedy, że to nie jest
jakaś kolejna inwestycja, że realizujemy coś wyjątkowego
i trzeba ten projekt traktować jak wyzwanie, a te nigdy
nie są łatwe. To było fajne, bo gdy potrafimy się w zespole
nawzajem motywować i wiemy, że zawsze możemy liczyć
na siebie, to wtedy nie ma takich problemów, których nie
dałoby się pokonać. Ludziom z zewnątrz mogłoby się wydawać, że budowa Monopolis to prosta sprawa i rzeczywiście
jest tak, jak z królem Midasem – chcemy czegoś, bach i jest,
chcemy czegoś innego, bach i znowu jest. Cały czas powtarzam, że jeden tego typu sukces, to setki, a może i tysiące
drobnych porażek. I żeby go odnieść, trzeba mieć twardy
kręgosłup i ogromną determinację. Jedna podpisana umowa, to dziesiątki innych, których nie udało się podpisać.
Jak Pan sobie radzi z porażkami?
Wyjeżdżam na Mazury... (śmiech) A tak naprawdę szybko zapominam o porażkach, bo przecież nie ma sensu zamartwiać
się czymś, co nie wyszło i na co nie ma się już wpływu. Warto
jednak z każdej porażki wyciągnąć wnioski na przyszłość,
choćby po to, żeby nie popełnić ponownie tego samego błędu.
Poza tym mnie porażki motywują do jeszcze cięższej pracy.

Monopolis w szybkim tempie wyrasta na nowy symbol
Łodzi. Stary zakład monopolowy przekształcił Pan… No
właśnie w co? Czym dla Pana jest Monopolis?
Miasto jest fajne do życia, gdy potrafi zaproponować mieszkańcom i przyjezdnym różnorodną ofertę. Jeszcze niedawno mieliśmy w Łodzi tylko Piotrkowską. Później pojawiła
się Manufaktura, kilka lat temu OFF Piotrkowska, teraz Monopolis. Odradza się Księży Młyn. Im więcej takich miejsc,
tym lepiej, im bogatsza oferta, tym życie w mieście atrakcyjniejsze. Staraliśmy się stworzyć coś, co będzie atrakcyjne,
ale jednocześnie charakterystyczne dla Łodzi. Wyjątkowa
oferta kulturalna, którą wspólnie z Kamilem Maćkowiakiem i Art Kombinatem zaproponowaliśmy łodzianom,
fajna propozycja kulinarna, z którą wychodzą nasze restauracje, do tego czerwona cegła, komin, rzeźba w pasażu – to
wszystko tworzy tożsamość tego miejsca i mam nadzieję,
że za jakiś czas rzeczywiście stanie się ono jednym z symboli Łodzi. Nie chciałbym, żeby to, co teraz powiem, zabrzmiało, że się chwalę, ale o Monopolis rozmawia się dziś
w Warszawie, w Krakowie i w Gdańsku. Wiem to od znajomych, którzy dzwonią do mnie i zapowiadają swój przyjazd
do Łodzi. Właśnie po to, żeby zobaczyć to nowe miejsce. Dla
mnie Monopolis od samego początku było wyzwaniem, któremu poświęciłem osiem lat. W każdym projekcie wszystko zaczyna się od pomysłu, później jest czas na konkretne
plany i ich realizację, a w końcu przychodzi taki moment,
kiedy trzeba zweryfikować to, co zbudowaliśmy. Najlepiej
weryfikują to ludzie. W przypadku Monopolis weryfikacja
już się zaczęła i mam wrażenie, że całkiem dobrze wypada.
Przykładem na to niech będzie anegdota o jednym z gości
Sendai Sushi, który wpadł tu tylko na chwilę, żeby zobaczyć
miejsce i wypić kawę, a został do zamknięcia. Zamawiał
sushi, które popijał Prosecco i powtarzał, że stąd nie wyjdzie, bo tu jest tak pięknie (śmiech). Jestem dumny z tego, co
udało się nam tutaj zbudować i cieszę się, gdy widzę w Monopolis uśmiechniętych, zadowolonych ludzi, którzy robią
sobie zdjęcia, odpoczywają, korzystają z oferty restauracji
czy kawiarni i tłumnie przychodzą do teatru, albo na koncerty. Czuję się wtedy trochę jak ojciec, obserwujący swoje
dziecko, które rośnie, fajnie się rozwija i zmierza w dobrym
kierunku. Jestem wtedy dumny i spełniony, choć wiem, że to
jeszcze nie jest koniec i przed nami dużo pracy.

markę miejsca. Promocja Monopolis rozpoczęła
się na długo przed samą inwestycją, regularnie
komunikowaliście się z otoczeniem w czasie jej trwania,
a później podczas podpisania umów z kolejnymi
najemcami. W działaniach jesteście oryginalni i często
zaskakujecie otoczenie. Można powiedzieć, że promocja
to od początku ważny element tej inwestycji...
Miejsce żyje nie wtedy, gdy odnowimy w nim mury, ulice, chodniki i wydaje się nam, że ludzie na pewno będą tu
przychodzić. Miejsce żyje wtedy, gdy przestrzeń wypełnimy wartością emocjonalną, społeczną i kulturową. Pomysłami, wydarzeniami, które sprawią, że zapragniemy tu
spędzać czas. Dlatego bardzo ważne jest, aby nad tym pracować. Jeżeli robimy coś z pasją, a tak jest w naszym przypadku, to ta pasja przyciąga innych. Od samego początku,
kiedy kupiliśmy tereny dawnego Polmosu, czyli od 2013
roku postawiliśmy na otwarcie tego miejsca dla łodzian. Ze
względu na historyczny kontekst, staraliśmy się na bieżąco
informować i pokazywać to, co z projektem Monopolis się
dzieje. Naszą pasją i zaangażowaniem przyciągaliśmy do

Montreal, Bangkok, Singapur i Łódź – w tych miejscach
zrealizowano projekty nominowane do tytułu MIPIM
Awards, czyli Oscara w branży nieruchomości. Myśli Pan,
że Monopolis ma szansę na tytuł?
Chciałbym bardzo i wiem, że to jest możliwe, ale o tym jak
będzie, przekonamy się już niebawem. Już sama nominacja
do nagrody jest dla nas ogromnym osiągnięciem. Jesteśmy
jedynym projektem z Europy w tej kategorii, więc cieszymy
się z tego, bo nie ma większego wydarzenia dla branży nieruchomości. Konkurs nie został rozstrzygnięty w normalnych
okolicznościach podczas targów nieruchomości w Cannes.
Przez pandemię stało się inaczej i finał ma się odbyć podczas
kongresu branży w Paryżu. Wierzę, że będzie to duża promocja dla Łodzi i dla samego Monopolis.
À propos promocji... W opinii specjalistów od marketingu
doskonale radzicie sobie z działaniami, które budują
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siebie wielu innych, jak chociażby Janusza Kaniewskiego,
twórcę logo Monopolis. Mieliśmy i mamy świadomość, jak
ważne jest to miejsce na mapie Łodzi. Przez te siedem lat
wykonaliśmy mnóstwo pracy, również tej marketingowej,
aby łodzianie zachcieli polubić to miejsce i przyjść tu.
Plan działań promujących Monopolis przygotowaliście
sami, czy pomaga wam w tym jakiś zewnętrzny podmiot?
Virako, jak wcześniej wspomniałem, tworzy wspaniały zespół ludzi, którzy temu projektowi oddają wiele
serca. W tym również w działaniach promocyjnych,
na których czele stoi Barbara Otto. Sami tworzymy plan
działań i pomysły na promocję miejsca. Choć oczywiście
wspieramy się różnymi firmami z zewnątrz, ale to już
bardziej przy samej realizacji poszczególnych projektów.
Z jednej strony biura, z drugiej gastronomia, a z trzeciej
kultura i rozrywka – na takich trzech filarach działa
Monopolis. O ile dwie pierwsze działalności przynoszą
dochód, o tyle do kultury i rozrywki trzeba zwykle
dopłacać. Dlaczego zależy Panu na tym, żeby kultura
była ważnym elementem Monopolis i to aż tak bardzo,
że stworzył Pan nawet prywatny teatr?
Można powiedzieć, że z kultury w Monopolis jestem bardzo
zadowolony (śmiech). Teatr na Scenie Monopolis prowadzony przez Kamila Maćkowiaka pięknie się rozwija, jestem pewien, że również koncerty, które ma w planach Art Kombinat
przypadną do gustu łodzianom. A dlaczego zależy mi na tym,
żeby kultura była mocno eksponowana w Monopolis? To jest
właśnie ta różnica pomiędzy nami a innymi inwestorami. My
jesteśmy stąd, lubimy robić biznes i zarabiać pieniądze, ale
mamy też świadomość tego, że oprócz fajnej nieruchomości
warto dać temu miastu, naszemu miastu, coś więcej. W przypadku Virako to nie jest jakieś przypadkowe, jednorazowe
działanie. Od początku angażujemy się w życie społeczne
i kulturalne Łodzi. Już w Faktorii na Dowborczyków organizowaliśmy koncerty i to nie byle kogo. Był Marek Grechuta,
Zbigniew Wodecki i wielu innych znanych artystów. Nasza
fundacja wspierała świetlice środowiskowe, które opiekują
się dziećmi z różnych środowisk. Od lat wydajemy Kalendarz
Virako, tworzony przez wyjątkowych fotografów. Przez dwa
lata w Parku Źródliska organizowaliśmy Letnią Scenę Monopolis, na której grali artyści z łódzkich i warszawskich teatrów. Na widowni zupełnie za darmo zasiadło blisko 6 tysięcy osób. Tak to sobie wymyśliliśmy, wpisaliśmy w misję firmy
i tego się trzymamy. Przyznaję, że teatr na Scenie Monopolis
był pomysłem odważnym. Na początku mówiliśmy o nim nieśmiało, bo nie wszyscy byli przekonani, że teatr tutaj to dobry
pomysł, ale pomimo tego zdecydowaliśmy się go wybudować.
To duża inwestycja. Nie tylko w mury, ale przede wszystkim
w technologię, akustykę, wyposażenie. Dziś cieszymy się,
że go mamy. Jest mocnym punktem Monopolis, który sprawia, że łodzianie tłumnie nas odwiedzają. Bardzo dużo osób
przyciągają też koncerty muzyczne, które organizujemy
w naszym kameralnym amfiteatrze od 10 czerwca w każdy
piątek przez całe lato w ramach Spirit of Łódź. Music Festival.
One też stały się już ważną częścią kulturalnej sfery działalności Monopolis. Są za darmo i każdy może w nich uczestniczyć. Jedynym ograniczeniem jest liczba miejsc. Co ciekawe
jest to festiwal, którego słowem kluczem jest „tajemnica”.
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Nasi goście nigdy nie wiedzą, kto wystąpi, a artysta zawsze
jest miłą niespodzianką. Jak dotąd jego publiczność możemy liczyć już w tysiącach odwiedzających nas gości.
Dziś przestrzeń gastronomiczną w Monopolis tworzą
trzy restauracje, piekarnia i kawiarnia, ale miejsca jest
na więcej lokali. Kogo chcecie zaprosić do współpracy
w najbliższej przyszłości?
W tej chwili mamy w Monopolis pięć lokali, a cztery powinny się otworzyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Przez
pandemię dużo spraw przesunęło się na później i dziś nie
zależy nam na tym, żeby jak najszybciej kogoś mieć. Wręcz
przeciwnie, szukamy takich konceptów, które uzupełniłyby naszą ofertę. Może zabrzmi to zaskakująco, ale w tym
przypadku czas działa na naszą korzyść. Restauracje, które u nas są, nie narzekają na brak gości. Przeciwnie, jest
tak duże zainteresowanie, że bez wcześniejszej rezerwacji
trudno jest znaleźć wolne miejsca, szczególnie w weekendy. Łódzcy restauratorzy to widzą i coraz częściej pytają
o warunki wynajmu powierzchni w Monopolis, bo zdają
sobie sprawę, że to się może opłacić. To, co dla nas jest ważne to pomysł na lokal i jego jakość w każdym wymiarze.
Na pewno nie chcemy u siebie lokali sieciowych.
A najchętniej jakie jeszcze lokale widziałby Pan
w Monopolis?
Oczywiście takie, których jeszcze u nas nie ma. Na przykład
chętnie widzielibyśmy u siebie restaurację z kuchnią polską-łódzką, tajską czy burgery. Chcielibyśmy też mieć lokal typu
casual dining, niezobowiązujący, z kuchnią mieszaną. Planujemy również coś w typie one bar, bez obsługi kelnerskiej,
ale z dobrym jedzeniem. Będzie też winiarnia. Z kilkoma
właścicielami takich punktów prowadzimy rozmowy.

wnętrz, barber, salon piękności – to wszystko jak najbardziej mieści się w naszych planach. Nawet teraz prowadzimy rozmowy z jednym z łódzkich salonów fryzjerskich,
który chcielibyśmy mieć w Monopolis. Docelowo to miejsce ma spełniać wiele różnych funkcji usługowych. Ludzie, którzy nas odwiedzą, muszą mieć wybór, bo wtedy
będą do nas wracać. Raz po to, by zobaczyć fajny spektakl,
a innym razem, by wziąć udział w koncercie, zjeść rodzinny obiad, spotkać się z przyjaciółmi na kawę albo wino,
skorzystać z fryzjera czy zrobić makijaż.
A w nowej inwestycji też przewiduje Pan
działalność usługową?
W wieżach Monopolis aż 95 procent powierzchni przeznaczamy na biura, pozostałe 5 procent na usługi. Ten etap
inwestycji ma wymiar typowo biznesowy. Planujemy tam
oczywiście przedszkole, plac zabaw, miejsca na kawiarnię
i bistro, ale przede wszystkim będą to przestrzenie biurowe.
Nie lepiej było najpierw wybudować biurowce, a dopiero
później skoncentrować się na rewitalizacji budynków
po byłym Polmosie?
Pewnie lepiej, ale myśmy przyjęli inny model dla naszego
projektu. Zaczęliśmy od serca Monopolis, czyli od budynków z czerwonej cegły i funkcji miastotwórczych. Już wielokrotnie podkreślałem, że Monopolis to z wielu powodów
bardzo trudna inwestycja. Zarówno w zakresie technicznym, jak i docelowej funkcjonalności tego miejsca. Jest to
także inwestycja kosztowna, która musi na siebie zarobić.
Wieże stawiamy właśnie w tym celu.

Monopolis to projekt, który jeszcze przez jakiś czas
będzie absorbował Pana uwagę i czas, ale chyba myśli
Pan już o nowych wyzwaniach… Mamy rację?
Jest jeden koncept, nad którym zaczynamy pracować.
Na razie pojawiają się pierwsze pomysły, ale może on być
równie ciekawy jak Monopolis. Więcej na razie nie chcę
zdradzać, może tylko tyle, że będzie to inwestycja w sąsiedztwie nowego centrum Łodzi.
Rozmawiamy kilka dni po Pana urlopie. Proszę zdradzić,
jak Pan najlepiej wypoczywa?
Człowiek, który tak, jak ja działa codziennie na określonym poziomie emocji i napięcia, dla którego nie ma dnia
bez wyzwań, nie da rady spędzić urlopu na nicnierobieniu. To mogłoby się dla niego źle skończyć. Dlatego wszystkie urlopy spędzam bardzo aktywnie, zwykle na Mazurach, które są dla mnie wyjątkowym miejscem. Jazda
konna, pływanie po jeziorach, przejażdżki rowerem po lesie – tak najbardziej lubię wypoczywać. No i to jest też ten
czas, który mogę poświęcić rodzinie. Poskakać wspólnie
do jeziora z pomostu albo z łódki, wybrać się na wycieczkę
rowerową, pograć w jakieś gry.
Ma Pan jeszcze czas na jazdę konną i starty w zawodach?
Przez ostatni rok Monopolis pochłonęło mnie całkowicie.
Musiałem odpuścić sobie jazdę konną, ale zamierzam do
tego wrócić. Może jeszcze nawet w tym roku. 
Rozmawiali
Zdjęcia

Beata i Robert Sakowscy

Izabela Urbaniak

Oprócz lokali gastronomicznych czym jeszcze
zaskoczycie swoich gości?
Mam nadzieję, że jesienią wystartuje klub dla dzieci. Miał
być otwarty już na wiosnę, ale z oczywistych względów tak
się nie stało. To będzie fajne miejsce, dbające o rozwój dzieci.
Chcemy, żeby działał przez siedem dni w tygodniu i oferował
wyjątkowy program, na przykład zajęcia aktorskie albo teatralne. Oczywiście będzie tam też można wyprawić dziecku urodziny, ale to niejako przy okazji. Przede wszystkim
chcemy, aby pobyt dziecka w klubie, nawet przez dwie godziny po szkole, był dla niego wartościowy i pozwolił rozwinąć jego zainteresowania. We wrześniu zamierzamy także
otworzyć nasze muzeum produkcji wódki, którym chcieliśmy uhonorować historię tego miejsca i ludzi, którzy pracowali w dawnym Polmosie. Muzeum już jest gotowe, ale uznaliśmy, że wakacje to nie jest dobry czas na start. Planujemy
tam degustację różnych wódek. Znawcy tematu twierdzą,
że można doszukiwać się różnicy w smaku pomiędzy wódką
z ziemniaków i z pszenicy. Sprawdzimy, czy mają rację.
Kiedyś, przy jakiejś okazji wspominał Pan,
że w Monopolis jest też miejsce na dobry
gabinet kosmetyczny…
Bo jest! Zwykle opowiadam o Monopolis w kontekście kuli
narnym i kulturalnym, a to nie jest pełna nasza oferta.
Na przykład butik, studio z propozycjami wyposażenia
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Gdy na wszystko
brakuje czasu,
warto skorzystać
z dań Soligrano

końcowy, który trafia do konsumenta, jest czysty mikrobiologicznie i wolny od niepożądanych składników. Mamy
też linię do produkcji ziaren ekspandowanych w polewach,
co umożliwia tworzenie smacznych produktów wzbogacanych w witaminy i składniki mineralne z dodatkiem naturalnego miodu czy koncentratów soków owocowych.
Skąd pochodzą zboża, z których powstają Państwa
produkty? Współpracujecie z polskimi producentami czy
importujecie ziarno?
Soligrano posiada własne pola uprawne o powierzchni 1700
hektarów i dzięki nim mamy zapewniony surowiec najwyższej jakości. W tym zakresie współpracujemy również z innymi producentami, których produkty spełniają najwyższe
normy. Dodatkowym atutem jest to, że firma ma własną
czyszczarnię zbóż, wyposażoną w wysokiej klasy separator
optyczny, wykorzystywany na ostatnim etapie przygotowania ziarna. Kluczowa dla nas w tym obszarze jest kontrola
całego łańcucha dostaw, w myśl dewizy „od pola do stołu”.

Dziś chcemy jeść zdrowe, smaczne
i pełnowartościowe posiłki, a na ich
przygotowanie nie tracić czasu. Czy to
możliwe? Tak, jeżeli zdecydujemy się na
produkty marki Soligrano. W rozmowie
z LIFE IN Łódzkie Kamil Rabenda, prezes
firmy Soligrano, opowiada o produkcji
żywności ze zbóż ekspandowanych.
LIFE IN Łódzkie: Soligrano to rodzinna firma, która
odniosła ogromny sukces i została liderem w branży. Jest
uniwersalny sposób na to, aby być numerem 1 na rynku?
Kamil Rabenda: Chyba nie ma takich sposobów. Na sukces
zawsze składa się wiele czynników, a w biznesie na pewno potrzebny jest dobry pomysł, codzienna ciężka praca
i oczywiście odrobina szczęścia. Tak jest w przypadku
naszej firmy. Trafiliśmy w potrzeby konsumentów, wykorzystaliśmy okazję i dziś rzeczywiście jesteśmy liderem
wśród producentów żywności ze zbóż ekspandowanych.
To nie oznacza, że sukces nas rozleniwił. Cały czas swoim
klientom proponujemy nowe produkty, inwestujemy w nowoczesne technologie i rozwój firmy. To przynosi efekty
– mamy największe udziały w tym segmencie rynku i regularnie je zwiększamy. Nie tylko zresztą w Polsce. Nasze
produkty coraz częściej trafiają do sklepów w Niemczech,
Wielkiej Brytanii, Norwegii, a nawet w Australii i Stanach
Zjednoczonych. Zamówienia napływają również z Dalekiego Wschodu i z krajów arabskich. Cenią nas tam.
Mówi Pan o tym, że trafiliście w potrzeby konsumentów.
Czy to oznacza, że wcześniej nikt nie zajmował się
produkcją artykułów ze zbóż ekspandowanych?
Nie jesteśmy, nie byliśmy i nie będziemy jedyni na rynku,
więc nie w tym rzecz. Dostrzegliśmy fakt, że zapotrzebowanie na produkty ze zbóż ekspandowanych jest coraz większe. Wpisują się one doskonale w dzisiejsze potrzeby, gdy
na wszystko brakuje nam czasu. Właściciele Soligrano wyczuli te potrzeby i we właściwym momencie podjęli ryzyko,
inwestując duże środki w zakład i technologię.
Na czym polega ekspandowanie zbóż?
Choć termin brzmi bardzo skomplikowanie, to tak naprawdę
jest to całkiem prosty proces technologiczny, który odbywa
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się przez działanie na zboże parą wodną pod bardzo wysokim
ciśnieniem. Efekt końcowy jest taki, że otrzymujemy ziarna
o zmienionej strukturze i teksturze pozwalające na ich bezpośrednie spożycie. Warte podkreślenia jest to, że podczas
procesu ekspandowania zboża nie stosuje się żadnych substancji chemicznych, a samo ekspandowanie jest jedną z najnowocześniejszych metod stosowanych w przetwórstwie
produktów zbożowych. Dzięki temu udaje się zachować wiele
składników odżywczych zawartych w ziarnach.
Taka żywność nie szkodzi naszemu zdrowiu?
Wręcz przeciwnie! Mamy takie czasy, że chcemy jeść zdrowe, smaczne i pełnowartościowe posiłki, a przy tym nie
tracić zbyt dużo czasu na ich przygotowanie. Ekspandowane ziarna wpisują się znakomicie w ten trend. Dietetycy wciąż zalecają wprowadzenie do dziennego jadłospisu
produktów zbożowych: kaszy gryczanej, jaglanej, jęczmiennej. Produkty Soligrano stanowią zatem odpowiedź
na te zalecenia – są wygodne w przygotowaniu, różnorodne i gotowe do spożycia. Na świecie zyskały już nawet miano Convenience Food, czyli wygodna żywność. Ich zaletą
są nie tylko wartości odżywcze, ale również szerokie zastosowanie, ponieważ pasują do wielu potraw i wzbogacają je w wiele cennych składników.
Czy do ekspandowania zbóż potrzeba
specjalistycznych maszyn?
Choć proces ekspandowania jest prosty, to jednak wymaga
nowoczesnych technologii. Produkcja w Soligrano odbywa
się w nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym zakładzie. Dzięki temu ekspandowanie ziaren może przebiegać
w procesie ciągłym. Stosowana technologia umożliwia uzyskanie produktów o wysokiej jakości, zachowujących wiele składników odżywczych zawartych w ziarnie. Produkt

A jak firma radzi sobie w dobie pandemii koronawirusa?
Okres pandemii spowodował znaczny wzrost zapotrzebowania na nasze produkty. Stawiliśmy czoła wyzwaniu,
uruchamiając dodatkowe zmiany na produkcji. Pozwoliło
to sprostać oczekiwaniom rynku i zrealizować zwiększoną ilość zamówień.
W czasie pandemii wiele zakładów produkcyjnych
musiało zmienić swoje procedury bezpieczeństwa. Jak
z tym problemem poradziło sobie Soligrano?
Niezależnie od pandemii, w Soligrano cały czas staramy się
zapewniać najwyższe standardy bezpieczeństwa naszym
dostawcom, odbiorcom i pracownikom. Zaplanowaliśmy
działania związane z bezpieczeństwem pod kątem epidemii
w taki sposób, by zminimalizować ryzyko zakażenia oraz
tym samym zapobiec przerwie w procesie produkcyjnym.
Zapewniliśmy ludziom środki ochrony osobistej, a od dawna
stosujemy regularny pomiar temperatury ciała. Dla części
pracowników wprowadziliśmy system pracy zdalnej. Poza
tym na każdym etapie procesu produkcji dbamy o to, aby nasze produkty były nie tylko smaczne, ale również bezpieczne
i najlepszej jakości, co potwierdzają liczne certyfikaty, takie
jak: IFS Food, BRC Food i ISO.

Soligrano
z Polska marka oferująca produkty zbożowe, które spełniają
wysokie standardy jakościowe. Firma jest podmiotem powiązanym z OrganikAgro – największym i najnowocześniejszym
producentem zbóż ekspandowanych w Polsce.
z Zakład produkcyjny specjalizuje się w ekspandowaniu
zbóż. Wydajność 1500 kg zboża ekspandowanego na godzinę umożliwia firmie prowadzenie działań pod własną marką
skierowanych do klientów detalicznych oraz hurtowych, a także produkcję w ramach działań z zakresu private label.
z Soligrano to marka, która w ramach oferty B2B dostarcza
swoje produkty i rozwiązania do wielu sektorów przemysłu w
Polsce i na świecie. W swojej ofercie posiada produkty konwencjonalne, ekologiczne oraz bezglutenowe dla takich branż
jak: piekarstwo, cukiernictwo, produkcja batonów, zdrowych
przekąsek, produkcja mieszanek typu musli.

na jednej z największych światowych imprez spożywczych na świecie – SIAL China 2019. Zajęliśmy tam drugie
miejsce w konkursie SIAL Innovation, a na podium byliśmy jedynym przedstawicielem Europy. Nasze produkty
zdobywają również inne tytuły, jak choćby Perła Rynku
FMCG. W tym ogólnopolskim plebiscycie branżowym to
detaliści wskazują najbardziej udane nowości. W 2018
roku to właśnie produkty Soligrano otrzymały „Srebro”
w kategorii płatki śniadaniowe i „Brąz” w kategorii produkty bio, eko, vege. Z kolei w tym roku konsumenci docenili innowacyjność Soligrano, przyznając firmie Złoty
Laur Klienta 2020 w kategorii produktów zbożowych. 
Rozmawiał
Zdjęcia

Robert Sakowski

Paweł Keler

Co poleciłby Pan klientom, którzy chcieliby spróbować
coś z oferowanych przez Soligrano produktów?
Wybór jest naprawdę trudny i najrozsądniej będzie chyba
spróbować wszystkiego po kolei. Powiem tylko, że w Dobroniu produkowane są zupy, dania do szybkiego przygotowania
(takie jak Ryżotto, Gryczotto, Kaszotto, Orkiszotto), burgery
wegańskie, racuchy, puffinki, musli. Wszystkie potrawy składają się z wysokiej jakości zbilansowanych składników, które
odpowiadają za naturalny smak i bogate walory odżywcze.
Dania są zdrowe, smaczne i proste do przygotowania.
Produkty Soligrano są nagradzane na wielu różnych
konkursach. Można powiedzieć, że rynek docenia efekty
waszej pracy.
To prawda, w ubiegłym roku nasz Vege burger paprykowy z dodatkiem siemienia lnianego został wyróżniony

Dobroń, ul. Wrocławska 20
tel. 43 655-51-11, 43 655-51-12
e-mail: biuro@soligrano.pl
www.soligrano.pl
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Dealer roku BMW jest w Łodzi
Design i technologiczna doskonałość, wielka radość z jazdy i dynamiczny rozwój
gamy modelowej BMW. Dziś sportowe DNA marki skutecznie łączy funkcjonalność
i komfort. Rozmawiamy z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Premium Areny.
LIFE IN Łódzkie: BMW Premium Arena otrzymało
prestiżowy tytuł Dealera Roku 2019 przyznawany
cyklicznie przez BMW Group Polska. Jakie kryteria trzeba
spełnić, by móc poszczycić się tym tytułem?
Tomasz Bednarek: Na tytuł ten składa się przede wszystkim realizacja założonych planów sprzedażowych, zarówno samochodów nowych jak i używanych, a także
części i akcesoriów. Wszystko musi być oparte o najwyższe standardy obsługi Klienta. I to właśnie Klienci przede
wszystkim dostrzegają naszą ciężką pracę. To dzięki
nim co roku podnosimy sobie poprzeczkę coraz wyżej.
Właśnie dlatego przyznany tytuł Dealera Roku daje nam
ogromną motywację do dalszego działania i satysfakcję
z tego, że firma zmierza w odpowiednim kierunku. Chcemy kontynuować tę drogę.
To niejedyny tytuł, którym może pochwalić się salon?
W roku 2019, oprócz otrzymania tytułu Dealera Roku,
BMW Premium Arena została nagrodzona także za najwyższą jakość działań marketingowych oraz za najlepszy
certyfikowany serwis blacharsko-lakierniczy.
Czym w tym zakresie wyróżniacie się na tle innych
serwisów grupy BMW?
Przede wszystkim jakością wykonywanych napraw i wysokimi kompetencjami kadry działu blacharsko-lakierniczego,

ale także najwyższymi standardami BMW w zakresie wyposażenia, którymi dysponuje nasz serwis. Wiemy, jak ważną
rolę dla naszych Klientów odgrywa ten dział, dlatego znając
ich priorytety i potrzeby, planujemy budowę najnowocześniejszego Centrum Napraw Powypadkowych dla marek
BMW i MINI w Dobroniu. Budowa ma rozpocząć się w drugiej
połowie 2021 roku.
Wracając do nagrody za najwyższą jakość działań
marketingowych w 2019 roku, czy może Pan uchylić
rąbka tajemnicy, o jakie działania chodzi?
W naszych działaniach marketingowych najważniejszy jest Klient i jego zadowolenie. I to właśnie na tym
nasz zespół marketingowy stara się skupić. Wdrażanie
ciekawych rozwiązań i aktywności sprawia, że marka
BMW staje się coraz bardziej znana i ceniona w naszym
regionie. Ciężka praca naszego zespołu została słusznie doceniona.
Przez pandemię koronawirusa zapewne zmienił się
kontakt z klientami. Czy chętnie zaglądają już do salonu,
czy nadal wybierają inny sposób komunikacji?
Podczas pandemii zauważyliśmy zdecydowany wzrost zainteresowania kontaktem za pośrednictwem Internetu. Moja
firma od lat stawia na rozwój w kierunku obsługi internetowej, natomiast pandemia wymogła na nas zdecydowane

przyśpieszenie wszystkich tych procesów. W tym roku, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, liczba
zapytań online wzrosła aż o 80 procent. To prawdziwa rewolucja, która wprowadzi trwałe zmiany w procesie obsługi
naszych Klientów. To rewolucja, która wymaga nowych inwestycji i zmian w całej branży motoryzacyjnej. Równolegle
nadal bardzo duży nacisk kładziemy na tradycyjną obsługę
w salonie, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Salon Premium Arena Łódź przeszedł pozytywnie weryfikację środków ochrony stosowanych w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i uzyskał certyfikat DEKRA. To
pokazuje, że spełniamy wszystkie wymogi WHO i krajowych
regulacji dotyczących przeciwdziałania COVID-19. Mimo
wirtualnej rewolucji nadal chcemy pielęgnować bezpośrednie kontakty i relacje z Klientami. To ma ogromne znaczenie w długofalowym postrzeganiu firmy na rynku lokalnym. Warto podkreślić, że dzięki podejmowanym przez nas
działaniom firma skutecznie broni się przed negatywnymi
skutkami pandemii. Po pierwszym półroczu tego roku zanotowaliśmy co prawda spadek sprzedaży, ale na naszym rynku lokalnym, za który w pełni odpowiada Premium Arena,
spadek ten jest niższy niż w innych województwach w Polsce.
Jak wygląda sytuacja w marce MINI?
Bardzo podobnie. Jestem zadowolony, ponieważ od momentu wybuchu pandemii, czerwiec był pierwszym
miesiącem, w którym przyjęliśmy więcej zamówień, niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku, co potwierdza
powrót optymizmu zakupowego u Klientów.
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Polacy lubią luksus, chętnie kupują samochody marki
premium? Czym szczególnym w tym segmencie aut
wyróżnia się marka BMW?
Segment premium do momentu wybuchu pandemii cały
czas rósł. To efekt nienasycenia rynku i coraz większej dostępności marek premium. Samochody BMW wyróżniają
się designem i są technologicznie doskonałe. Mają w sobie
emocje, dają wielką radość z jazdy, a dynamiczny rozwój
gamy modelowej powoduje, że powiększa się również grono potencjalnych nabywców. Dziś sportowe DNA marki
skutecznie łączymy z funkcjonalnością i komfortem. Zauważamy również, że duży wpływ na kreowanie sprzedaży ma rozwój i dostępność sieci dealerskiej i serwisowej
na wysokim poziomie, jak również bardzo rozbudowana
i atrakcyjna oferta finansowania. Naszymi Klientami
w 90 procentach są przedsiębiorcy.
Które z modeli cieszą się największą popularnością?
Polacy kochają SUV-y. Niezmiennie ta grupa samochodów
napędza sprzedaż naszej marki. Bardzo popularne są seria 3 i seria 5, które od zawsze były filarami marki BMW.

Auta BMW wyróżniają się designem i są
technologicznie doskonałe. Mają w sobie
emocje i dają wielką radość z jazdy

„
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W sprzedaży MINI nadal króluje kultowy Hatch, ale szybko rozwija się sprzedaż największego modelu – Countryman, który z powodzeniem może być docelowym, rodzinnym samochodem.
Jakie transakcje przeważają – gotówkowe czy te
w systemie ratalnym i leasingowym?
Dominuje leasing. Jest to około 90 procent realizowanej przez
nas sprzedaży. Przede wszystkim widzimy dalszy rozwój
leasingu operacyjnego z gwarantowanym odkupem, czyli
BMW Comfort Lease. Oferta łączy w sobie zalety finansowe
leasingu operacyjnego z niskim obciążeniem miesięcznym.
Ta oferta ma wiele plusów, a rozwój tej konstrukcji leasingu
powoduje, że więcej Klientów może pozwolić sobie na nowe
BMW. Jeszcze kilka lat temu uważaliśmy taką formę finansowania za rewolucję w produktach finansowych. Dziś to jest
standard sprzedaży w segmencie premium. Klienci coraz
częściej chcą użytkować, zamiast kupować.
BMW jest postrzegane jako wyjątkowa marka, która
niczego nie udaje i idzie swoją własną drogą, nie podąża
za trendami, ale sama je tworzy. Zdradzi nam Pan, czym
marka zaskoczy nas w najbliższym czasie?
Jesteśmy świadkami zmiany, dużej zmiany. Na rynku rozpoczyna się era elektromobilności, w której stronę BMW zmierza dość prężnie. Duże zainteresowanie SUV-ami sprawiło,
że już w przyszłym roku na drogi wyjedzie pierwszy w pełni
elektryczny model BMW iX3, umożliwiający jazdę bez emisji
spalin i z zasięgiem około 460 kilometrów. To kolejny kamień
milowy w konsekwentnej realizacji strategii elektryfikacji
BMW. Technologia BMW eDrive piątej generacji od 2021 zagości również w BMW i4 oraz BMW iNext.
BMW Premium Arena Łódź szykuje też niespodziankę
swoim klientom – otwarcie nowego salonu przy Alei
Włókniarzy. Kiedy salon przyjmie pierwszych gości
i czym będzie się różnił od tego przy ul. Rokicińskiej?
Otwarcie salonu planujemy w listopadzie. Oczywiście będzie nieco inny, niż ten przy ulicy Rokicińskiej. Będzie bardziej odpowiadał na aktualne potrzeby rynku – sala wystawowa będzie podobnej wielkości, za to zdecydowanie
większa część serwisowa. W podziemiach będziemy mieć
dużą nowoczesną halę wystawową samochodów używanych. A zgodnie z najnowszymi trendami energię czerpać
będziemy z paneli fotowoltaicznych. W salonie przy Alei
Włókniarzy znajdzie się też centrum zarządzania całą
naszą grupą. Bardzo się cieszę z otwarcia kolejnego dealerstwa Premium Arena, ponieważ zagwarantuje ono mieszkańcom naszego miasta zdecydowaną poprawę dostępności produktów i usług BMW. Zapraszam serdecznie. 
Rozmawiała Beata
Zdjęcia

Sakowska

Paweł Keler

Dealer BMW i MINI Premium Arena
Łódź, ul. Rokicińska 190
Łódź, Al. Włókniarzy 48 - otwarcie 11.2020
www.lodz.premiumarena.pl
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Choć wydawałoby się, że działamy w kilku niezależnych od siebie obszarach,
to zapewniam, że w naszych działaniach nie ma przypadkowości, a ich
wspólnym mianownikiem są cyfry. Magiczne cyfry, dzięki którym jesteśmy
w stanie szybko usprawnić działalność przedsiębiorstwa, jak i wyliczyć
prawdopodobieństwo wad płodu. Rozmawiamy z Adamem Osińskim,
prezesem zarządu Ekspert Group, firmy działającej w obszarach usług
dedykowanych jednostkom medycznym, finansom i obsłudze z zakresu IT.

wdrażamy to oprogramowanie oraz prowadzimy opiekę teleinformatyczną nad aptekami. Mamy też do zaoferowania
inne w pełni konfigurowalne oprogramowanie Comarch
Optimed NXT dedykowane placówkom medycznym. W skład
programu wchodzą moduły, które wspomagają oraz ułatwiają pracę całego personelu medycznego. Prostota interfejsu
pozwala na konfigurację „pod użytkownika” oraz obsługę
na różnych urządzeniach np. tabletach czy smartfonach.
Dzięki temu możemy uzyskać informację o stanie zdrowia
pacjenta w każdym miejscu, a sam program prześle powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym.
Jednym słowem cyfry rządzą Pana światem?
Niezmiennie i od zawsze, one są po to, by ułatwiać nam życie, a nie utrudniać. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi przy prowadzeniu biznesu, to połowa sukcesu, a wykorzystanie wiedzy IT w medycynie tylko pomaga w rozwoju.
Skoro mowa o sukcesie, to jako jedna z nielicznych firm
w kraju, oferujecie oprogramowanie do diagnostyki
prenatalnej, którym dzięki Wam dysponuje wiele
specjalistycznych gabinetów medycznych oraz jednostek
szpitalnych. Proszę nam powiedzieć co to za program?
Astraia to innowacyjny system bazodanowy przeznaczony dla wyspecjalizowanych jednostek medycznych świadczących usługi diagnostyki prenatalnej. Zaprojektowana
została i rozwijana jest w ścisłej współpracy ze światowej
sławy profesorem Kyprosem Nicolaidesem oraz szerokim
gronem międzynarodowych ekspertów z zakresu ginekologii. Astraia jest certyfikowana przez Fetal Medicine Foundation w zakresie kalkulacji ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych, w oparciu o wiek matek, wartości
testów biochemicznych (test PAPP-A i Beta HCG, czy PLGF),
przezierność karkową (NT) oraz markery dodatkowe.

Cyfry
potrafią
wszystko
LIFE IN Łódzkie: Firma Ekspert Group, której jest Pan
prezesem, ma do zaoferowania dość zróżnicowaną
ofertę, od programów do diagnostyki prenatalnej,
poprzez specjalistyczne usługi IT, po księgowość
i finanse? Skąd tak szeroki wachlarz?
Adam Osiński: Wynika on z moich zainteresowań. I wbrew
pozorom wszystkie nasze usługi doskonale się przenikają.
Ostatnio rozmawialiśmy o księgowości i finansach, gdzie
podkreślałem, jak ważne jest dla nas zadbanie o jak najlepszą kondycję finansową naszych Klientów. Nie jesteśmy
biurem do comiesięcznego rozliczania faktur, bardziej partnerem biznesowym, szukającym sposobu na usprawnienie
działalności przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy do tego
m.in. stosowne programy do zarządzania. I my właśnie takie
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programy również oferujemy i wdrażamy u przedsiębiorców, zapewniając do tego odpowiednie zaplecze serwisowe. Usprawnienie obiegu dokumentów wpływa oczywiście
na efektywność pracy, a to wiąże się z odpowiednim obniżeniem kosztów. Więc jak widać, są to ogniwa połączone. W naszych działaniach nie ma przypadkowości.
I wszystko jasne, ale pozostały jeszcze usługi
dedykowane branży medycznej?
Tym podmiotom także oferujemy dedykowane oprogramowanie, które ułatwić ma prowadzenie biznesu. Jesteśmy
partnerem firmy Asseco S.A. (mMedica) czy KAMSOFT S.A.,
która jest producentem specjalistycznego oprogramowania,
dedykowanego zwłaszcza sektorowi farmacji. Kompleksowo

Najważniejsze w relacjach biznesowych
jest wzajemne zaufanie i otwartość
na wprowadzanie zmian, które mogą
przynieść oczekiwane zyski

Profesor Nicolaides jest też założycielem i prezesem The
Fetal Medicine Foundation (FMF) – organizacji charytatywnej, która zdobywa fundusze na prowadzenie badań
naukowych i szkolenie specjalistów w dziedzinie medycyny płodowej z całego świata.
Czy Astraia to zupełna nowość na rynku?
Niezupełnie. Z powodzeniem wdrażamy ją w jednostkach
medycznych od ponad 13 lat, a na rynku światowym jest
od ponad 20 i z każdym rokiem system jest unowocześniany, bogatsza staje się jego baza danych, bo coraz więcej
specjalistów na całym świecie korzysta z tego oprogramowania i się rozwija naukowo.
Dlaczego w ofercie firmy znalazła się Astraia? Czy ma to
związek z własnymi przeżyciami?
Tak, ale na ten temat raczej nie chciałbym się rozwodzić.
Jeden z moich synów, długo wyczekiwane i upragnione
dziecko, urodził się z pewną dysfunkcją. Dzięki badaniom
wiedzieliśmy, że tak będzie i mogliśmy szybko zareagować. Dzisiaj jest bardzo radosnym dzieckiem, a po problemie praktycznie nie ma śladu. No może został jeden
– stworzyłem wspólnie z wyjątkowym lekarzem – doktorem Błażejem Pruszczyńskim Centrum Medyczne Querqus. Ale to już opowieść na kolejne nasze spotkanie.

Jak dobrze rozumiem, dzięki temu programowi można
określić prawdopodobieństwo wystąpienia wad?
Tak, m.in. zespołu Downa, zespołu Turnera, wad serca, czy
innych upośledzeń w rozwoju płodu, które możemy leczyć
na bardzo wstępnym etapie.

W czym specjalizuje się centrum?
W diagnozowaniu i leczeniu wad wrodzonych i nabytych
kończyn, a także w rozpoznawaniu i leczeniu wad serca,
cukrzycy oraz chirurgii naczyniowej. Mamy też specjalistów chorób wewnętrznych i doskonałą radiologię.

Jakie informacje wprowadzane są do tego systemu?
Wszystkie niezbędne do monitorowania rozwoju płodu.
Program składa się z kilku modułów i na przykład w moduł
matczyno-płodowy wchodzi możliwość opisu badania USG
I, II i III trymestru ciąży wraz z kalkulacją ryzyka aberracji
chromosomowych. Ponadto moduł daje dostęp do opisów badań dopplerowskich wykonywanych w przebiegu całej ciąży
aż po poród. Wszystkie główne dane pomiarowe są możliwe
do zobrazowania w formie wykresów z odniesieniem do
zakresu wartości prawidłowych dla odpowiedniego okresu
ciąży. Moduł echokardiografii płodowej umożliwia wygenerowanie opisów budowy i czynności serca płodu od opcji podstawowej po bardzo rozbudowaną, zawierającą także wszystkie elementy oceny dopplerowskiej oraz opisy wad serca.

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. 

Czy mógłby Pan nam nieco przybliżyć sylwetkę profesora
Kyprosa Nicolaidesa, dzięki któremu powstał program?
To światowej sławy specjalista w dziedzinie medycyny płodu, będąc jednocześnie jednym z jej twórców i propagatorów.

„

Rozmawiała Beata
Zdjęcie

Sakowska

Paweł Keler

Pabianice, ul. Moniuszki 84
tel. 42 226 20 30
kontakt@ekspertgroup.com.pl
www.ekspertgroup.com.pl
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Zależy nam na stworzeniu
jedynego w swoim
rodzaju obiektu mixed-use
w Łodzi, w którym każdy
będzie się czuł jak u siebie
i wszystko będzie miał
pod ręką – o Ogrodach Geyera
opowiada Mirosław Misztal,
Prezes Zarządu Monnari
Trade SA, a także inwestor
kompleksu zbudowanego
przez Ludwika Geyera.

biznes

patriotyzmu. Jako łódzcy inwestorzy obserwowaliśmy, jak
od wielu lat ta nieruchomość niszczeje. Dlatego gdy tylko
nadarzyła się okazja kupna, nie wahaliśmy się długo. Wiedzieliśmy, że dzięki temu możemy uratować kawałek historii Łodzi, a przy okazji stworzyć tu wielofunkcyjny obiekt,
który będzie na siebie zarabiał.

Tutti Santi

Ogrody Geyera to miejsce
otwarte dla wszystkich
LIFE IN Łódzkie: Kiermasz rękodzieła, kino plenerowe,
zlot food trucków – w lecie sporo działo się w Ogrodach
Geyera. Łodzianie chyba polubili to miejsce?
Mirosław Misztal: Tego miejsca nie da się nie lubić. Wiele
atrakcji, piękna XIX wieczna zabudowa, zieleń oraz otwarta przestrzeń w trudnym dziś czasie, to przyciąga łodzian
do Ogrodów Geyera. Poza tym nasze propozycje spędzania
wolnego czasu w Ogrodach Geyera to odpowiedź na to, co
lubią mieszkańcy dużych miast. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy miło zaskakiwać łodzian i turystów
kolejnymi wydarzeniami, a pomysłów mamy dużo.
Planujecie Państwo kontynuować działania zachęcające
łodzian do odwiedzin Ogrodów Geyera?
Tak, liczymy na słoneczną i ciepłą jesień (śmiech). Zaprosimy wówczas łodzian na koncerty muzyki pop i hip-hop,
kolejny zjazd food trucków i inne imprezy, które planujemy jesienią zorganizować na terenie naszej inwestycji.

Ryby i Owce
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Można powiedzieć, że dziś Ogrody Geyera to miejsce
otwarte dla wszystkich. Gdyby miał Pan krótko określić
czym w przyszłości mają być Ogrody Geyera, to jakby
wyglądała ta definicja? Co tutaj będzie za 3, 5, 10 lat?
Ogrody Geyera to głównie znakomita lokalizacja po zachodniej stronie ulicy Piotrkowskiej, w kwartale zamkniętym
ulicami: Wólczańską, Czerwoną i Sieradzką. Miejsce jest doskonale skomunikowane, dzięki czemu można do nas dotrzeć
– zarówno komunikacją miejską jak i samochodem, dla którego bez problemu znajdzie się miejsce parkingowe, czy rowerem. Na powierzchni 10,5 hektara powstanie wielofunkcyjna
przestrzeń publiczna z wyjątkową architekturą, utrzymana
w pofabrycznym duchu. Zależy nam na stworzeniu jedynego
w swoim rodzaju obiektu mixed-use, w którym każdy będzie
się czuł jak u siebie i wszystko będzie miał pod ręką. Powstaną budynki mieszkalne, biurowe oraz miejsca do spędzania
wolnego czasu, czyli restauracje, kina, lokale usługowe, place
zabaw, a wszystko w poszanowaniu historii i zabytkowego
charakteru miejsca. Mamy przeznaczony budynek, w którym
za jakiś czas powstanie Muzeum Papieru i Druku, jest ścieżka
edukacyjna, która ciągnie się wzdłuż całej nieruchomości.
Już teraz widzimy, że obraz tej części Łodzi, która jest położona przy jednej z najdłuższych ulic handlowych w Europie,
zmienia się i jest ona częściej odwiedzana niż dotychczas.
Skąd pomysł, aby pofabryczny kompleks zbudowany
przez Ludwika Geyera, który przez kilkanaście ostatnich
lat stał pusty i niszczał, przekształcić w nowoczesne
centrum rozrywkowo-biurowo-mieszkalne?
Zakup Ogrodów Geyera przez spółki Modern Profit SA oraz
KBM Inwest sp. z o.o., to połączenie biznesu i lokalnego

Ponad rok temu Ogrody Geyera zostały udostępnione
potencjalnym najemcom. Proszę powiedzieć, kto
skorzystał z zaproponowanej oferty i rozpoczął
działalność przy Piotrkowskiej 293/305?
Proces komercjalizacji Ogrodów Geyera to złożony temat,
ale sukcesywnie zdobywamy nowe firmy. I to wyjątkowe.
Otworzył się u nas salon stylizacji fryzur Krystian Wojewoda & Mariola Śnieg, mamy dwa lokale gastronomiczne
– znaną sieć pizzerii Tutti Santi i restaurację Ryby i Owce.
Już niebawem, w szklanym łączniku, łączącym dwa budynki od strony ulicy Piotrkowskiej, ruszy eleganckie Bistro
u Geyera. Kończą się przygotowania do otwarcia pierwszego w Łodzi fitness klubu i siłowni Calypso, największej
w Polsce sieci z tej branży. Rozgościła się u nas także branża
ubezpieczeniowa – swoją łódzką centralę przeniosła do nas
Hestia SA, a biuro brokera ubezpieczeniowego otworzył
Marek Brygider. Rozmawiamy z wieloma innymi firmami
i jestem przekonany, że już niebawem będziemy mieli do
przekazania informacje o kolejnych najemcach.
Komu i na jakich zasadach oferujecie Państwo przestrzeń
w Ogrodach? Można tu wynająć lokal, kupić go? Kto
odpowiada za wykończenie i aranżację miejsca dla
potencjalnych zainteresowanych?
Czekamy na przedsiębiorców zarówno małych jak i dużych. Wynajmujemy powierzchnie komercyjne w odrestaurowanej kamienicy vis a vis Muzeum Włókiennictwa, ale również w pozostałych budynkach na terenie
inwestycji, w oparciu o kilkuletnie umowy. Warunki
dla każdego są ustalane indywidualnie. Każdy najemca
wykończenie i wystrój lokalu przygotowuje we własnym
zakresie. W niedługim czasie będziemy oferować do
sprzedaży mieszkania w pięknie odrestaurowanej wspomnianej kamienicy od ulicy Piotrkowskiej. Lokale będą
w stanie deweloperskim do indywidualnego wykończenia i aranżacji.

Salon fryzjerski Krystian Wojewoda
i Mariola Śnieg Hair Design

Bistro u Geyera
Ile mieszkań zaoferujecie Państwo w Ogrodach Geyera
w pierwszym etapie inwestycji?
Do sprzedaży w pierwszej fazie przeznaczonych jest 50 lokali mieszkalnych o metrażach od 30 do 65 mkw. W dalszej
perspektywie do sprzedaży trafią kameralne mieszkania
w loftach. Przewidujemy również powstanie budynków
wielofunkcyjnych, łączących funkcje mieszkalne, biurowe, strefy coworkingowe oraz handlowo-usługowe.
Obecnie w Ogrodach Geyera trwa wynajem lokali
w zrewitalizowanych obiektach z przeznaczeniem
na usługi i handel. Ile powierzchni zostało
przeznaczonych na ten cel?
Do wynajęcia mamy jeszcze około 6 500 mkw. powierzchni z ponad 10 000 mkw., którymi dysponujemy.
W kolejnych etapach mają powstać biura i mieszkania. Jak
wyglądają przygotowania do realizacji tych planów?
Z uwagi na fakt, iż nieruchomość ma duży potencjał do zabudowy, a otoczenie gospodarcze dynamicznie się zmienia, proporcje pomiędzy zabudową mieszkaniową i biurową będziemy dostosowywać do potrzeb rynku w danym
czasie. Oczywiście na bieżąco będziemy też obserwować
zarówno trendy, jak i zapotrzebowanie naszego miasta
na powierzchnie w zależności od ich typu przeznaczenia.
Oznacza to, że jeżeli większe zapotrzebowanie będzie
na przestrzeń biurową, to powstaną tu biurowce, jeżeli
większym zainteresowaniem cieszyć się będą mieszkania, to realizowane będą inwestycje mieszkaniowe.
Na kiedy planowane jest całkowite zakończenie
inwestycji w kompleksie Ogrody Geyera?
To trudne pytanie. Składa się na to wiele czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Teraz cieszymy
się z tego, że Ogrody Geyera zakwitają po okresie lockdownu, otwierając kolejne przestrzenie w strefach gastronomicznych oraz wellness. Życzylibyśmy sobie, aby
łodzianie, przedsiębiorcy i turyści chętnie odwiedzali to
miejsce, bo to pozwoli nam na realizację kolejnych etapów
przywracania do życia tej części naszego miasta. 
Rozmawiał

Robert Sakowski
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Aktualne oprocentowanie lokat
to niestety realna strata...
W sytuacji aktualnej inflacji oraz
wyjątkowo niskiego oprocentowania
lokat, inwestowanie części swoich
pieniędzy na rynku akcji oraz metali
szlachetnych może być nieuniknione.
Jak i w co bezpiecznie inwestować
oszczędności wyjaśnia Marcin Ślawski,
właściciel firmy Superior Investment.
LIFE IN Łódzkie: Polacy nagminnie rezygnują z lokat
bankowych. W ostatnich miesiącach wybrali z banków
ponad 40 miliardów i korzystają z innych możliwości
chronienia swoich oszczędności przed inflacją. Aktywne
zarządzanie swoimi oszczędnościami, to dziś dobry
sposób na to, by nie stracić?
Marcin Ślawski: Raczej trudno się temu dziwić, bo dziś
oprocentowanie lokat bankowych w Polsce, to sporo poniżej inflacji, która w ostatnich miesiącach kształtuje się
na poziomie wyższym o około trzy punkty procentowe
w porównaniu z analogicznymi miesiącami ubiegłego
roku. Tym samym okazuje się, że trzymając pieniądze
na lokacie bankowej, realnie tracimy, bo za jakiś czas
za te same pieniądze będziemy mogli nabyć mniej dóbr
i usług. Natomiast z drugiej strony nasze działanie musi
być przemyślane i nie powinniśmy podejmować zbyt pochopnych decyzji.
Akcje na giełdzie, udziały w ramach crowdfundingu,
forex, ETF-y, kontrakty terminowe, metale szlachetne,
produkty strukturyzowane, nieruchomości… W co
radziłby Pan inwestować pieniądze?
Wymienił Pan dużą część funkcjonujących instrumentów finansowych oraz aktywów. Część z nich charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka, jak choćby forex czy crowdfunding, ale również niektóre akcje,
szczególnie z rynku New Connect. W tych przypadkach
musimy liczyć się z utratą, czasami nawet całości, zainwestowanego kapitału. Kontrakty terminowe, ETF-y, to
również instrumenty dla doświadczonych inwestorów.
Co do metali szlachetnych to wydaje się, że przynajmniej
część z nich, pomimo tego, że pokazała już często solidne wzrosty wartości w ostatnich miesiącach, nadal ma
perspektywy. Ostatnio świat obiegła informacja, o tym,
że Warren Buffett, najbogatszy inwestor na świecie, kupił
akcje kanadyjskiej kopalni złota za 563 miliony dolarów.
To w pewien sposób potwierdza tezę o perspektywach
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tego rynku. Jeśli mówimy o kliencie, który chciałby zabezpieczyć sobie cele emerytalne, pomnożyć pieniądze,
ale zachowując przy tym racjonalne ryzyko inwestycyjne, to powinien on rozważyć tzw. instrumenty zbiorowego inwestowania, czyli fundusze inwestycyjne o otwartej architekturze. Zapewniają one możliwość wycofania
się z inwestycji w dowolnym momencie i przeznaczone
są dla klientów indywidualnych. Oczywiście fundusze
inwestycyjne są różne, w opisie większości z nich powinna być informacja o poziomie ryzyka. Jeśli ktoś nie ma
dużego doświadczenia w inwestowaniu poprzez fundusze, powinien podejść bardziej zachowawczo, wybierając te o niższym poziomie ryzyka lub ewentualnie jakąś
hybrydę. Przy czym pamiętajmy, że fundusze bardziej
ryzykowne powinny stanowić w tym przypadku znaczną mniejszość całości naszego portfela inwestycyjnego.
Jest to bardziej indywidualna sprawa, wymagająca indywidualnej rozmowy. Kluczowa jest jednak odpowiedź
na pytania, za jaki czas chcemy zakończyć inwestycję
i jakie poziomy wahań jesteśmy w stanie zaakceptować.
Dobrze dobrany portfel składający się przynajmniej
w części z funduszy akcyjnych, również takich inwestujących pośrednio na przykład w metale szlachetne,
prawdopodobnie tak jak nieruchomości, jest w stanie
w dłuższym czasie zabezpieczyć nasze pieniądze przed
skutkami inflacji. Ale warto podkreślić ważną rzecz,
otóż fundusze inwestycyjne, podobnie zresztą jak inwestowanie w nieruchomości, nie są dla każdego, a już
z pewnością nie są dla osób chcących mieć gwarantowaną stopę zwrotu na przyszły okres.
A co z obligacjami?
Tutaj mamy pewien problem, bo podobnie jak lokaty bankowe, większość obligacji skarbowych ma dzisiaj realną
(powyżej inflacji) ujemną stopę zwrotu. I dotyczy to nie
tylko Polski, ale również większości krajów rozwiniętych. Czyli, jeśli chcemy w przypadku obligacji „wygrać
z inflacją”, to musimy ponieść wyższe ryzyko, inwestując
swoje oszczędności na przykład w fundusze na rynku
obligacji korporacyjnych lub innych instrumentów dłużnych. Ostatnio rozmawialiśmy z kolegą, że nawet obligacje korporacyjne o ratingu pozainwestycyjnym, czyli
bardziej ryzykowne, potrafią mieć rentowność niższą
niż 4 procent. Czyli w sumie niewysokie zyski kosztem
często niemałego ryzyka…

Marcin Ślawski
Doradca, menedżer i analityk finansowy. Od kilkunastu lat
związany z branżą inwestycyjną. Uczestnik międzynarodowego programu z zakresu ekonomii, finansów inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych „The Chartered Financial
Analyst” w ramach CFA Institute (USA). Certyfikowany marketer
The Chartered Institute of Marketing (Anglia) i posiadacz tytułu
„Associate” w ramach tej organizacji. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności Zarządzanie
Spółkami Kapitałowymi, studiów podyplomowych – Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe oraz Rynek Nieruchomości.
Uczestnik kursów z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Decydujemy się zatem na fundusze inwestycyjne. Co
jest najważniejsze w tym rodzaju inwestycji i kogo
powinniśmy poprosić o pomoc w wyborze funduszu?
Są osoby w Polsce mające wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy z funduszami inwestycyjnymi dla klientów
indywidualnych. Legitymowanie się dodatkowymi, specjalistycznymi kwalifikacjami z dziedziny finansów inwestycyjnych i instrumentów finansowych, popartymi
certyfikatami renomowanych organizacji i stowarzyszeń z pewnością jeszcze bardziej uwiarygadnia takie
osoby. Co do inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne otwarte to warto wiedzieć, że inwestują one przede
wszystkim aktywa, które podlegają wahaniom w ramach
tego, że są wyceniane codziennie. W przypadku funduszy

Dobrze dobrany portfel inwestycyjny, jest
w stanie w dłuższym czasie zabezpieczyć
nasze pieniądze przed skutkami inflacji

„

akcyjnych lub funduszy opartych na surowcach, czy
na metalach szlachetnych, te wahania będą podwyższone. Dlatego trzeba określić horyzont inwestycji oraz
możliwy poziom wahań, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Nazywa się to fachowo indywidualną skłonnością oraz możliwością poniesienia określonego ryzyka
inwestycyjnego. Im więcej mamy funduszy akcyjnych
oraz alternatywnych, czyli opartych na przykład na surowcach, metalach szlachetnych, etc., tym większym wahaniom nasz portfel będzie podlegał. W takim przypadku, jeśli nasz portfel został właściwie dobrany, ważne
jest uświadomienie sobie tego, że w związku z codzienną
wyceną, jego wartość będzie czasem wyższa, a czasem
niższa. Natomiast my posiadamy cały czas te aktywa, na
przykład część kapitału akcyjnego dużych amerykańskich przedsiębiorstw, czy akcje firm zajmujących się
wydobyciem lub przetwarzaniem złota.
Wszystkie środki należy inwestować w jeden rodzaj
aktywów, czy lepiej zabezpieczyć się i podzielić
inwestycję na kilka różnych?
Ponosimy z reguły duże ryzyko, jeśli inwestujemy tylko
w jedno aktywo lub jeden rodzaj aktywów, chyba że faktycznie jest to gwarantowane przez Skarb Państwa, dobrze znamy się na określonym aktywie i przynosi ono
zadowalającą stopę zwrotu. Jednak i tak nieprzewidziane
sytuacje mogą nas zaskoczyć. Korzystna jest zatem dywersyfikacja, zwłaszcza kiedy mamy w naszym portfelu
aktywa o niskiej wzajemnej korelacji, ale to już temat
na inną rozmowę... 
Rozmawiał
Zdjęcie

Robert Sakowski

Paweł Keler

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

Łódź, al. Kościuszki 39 lok. 12
tel. 608 477 112
biuro@superiorinvestment.pl
www.superiorinvestment.pl
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Inwestujemy tam, gdzie oczekują
tego mieszkańcy województwa

Wspominał Pan o wspólnych biletach na kolej, autobus
i tramwaj. W jaki sposób udało się połączyć często
sprzeczne interesy przewoźników?
Każda strona musiała dostrzec korzyści z takiego rozwiązania. Na początku może było z tym trochę problemów, ale dziś
wszystkie zostały rozwiązane, ponieważ każdemu przewoźnikowi to się opłaca. W województwie łódzkim funkcjonuje
bilet aglomeracyjny, który pozwala dziś korzystać z przejazdów komunikacją miejską oraz pociągami ŁKA i Polregio
wszystkim mieszkańcom Łodzi, Pabianic, Zgierza, Łasku,
Zduńskiej Woli, Sieradza, Strykowa, Głowna i Łowicza.

O inwestycjach kolejowych w Łodzi i regionie, o przeciwdziałaniu
wykluczeniu komunikacyjnemu oraz o projekcie „Rowerowe Łódzkie”
opowiada Grzegorz Jastrzębowski, dyrektor Departamentu
Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
LIFE IN Łódzkie: Transport zbiorowy w Łódzkiem
to ważny fragment strategii rozwoju regionu. Jakie
działania są obecnie realizowane w tym zakresie i jakie
niespodzianki czekają na podróżnych z Łodzi?
Grzegorz Jastrzębowski: W Łodzi budujemy obecnie trzy
nowe przystanki – Radogoszcz Wschód, Retkinia i Warszawska. Przebudowywane są trzy inne, już istniejące – Stoki,
Marysin i Arturówek. Znajdą się tam miejsca postojowe, stojaki dla rowerów, przejścia i chodniki dla pieszych, dzięki
czemu zwiększy się dostęp do peronów. Bardzo ważną inwestycją jest budowa 950-metrowej mijanki w rejonie przystanku Łódź Marysin. Pozwoli to zwiększyć liczbę kursów
w kierunku Zgierza. Warto podkreślić, że wszystkie te inwestycje są oczekiwane przez mieszkańców Łodzi. Miejsca też
nie są przypadkowe – tam do tej pory nie było dostępu do
infrastruktury kolejowej, albo był on mocno utrudniony.
Skąd są pieniądze na to?
Wszystkie inwestycje realizujemy we współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, wykorzystując środki unijne,
przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego. Są one w gestii Zarządu Województwa Łódzkiego, z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem na
czele, który na ten cel przeznaczył ponad 45 milionów złotych. Wartość całego projektu to 65 milionów złotych.
Realizacja tego projektu znacząco zwiększy możliwości
poruszania się po Łodzi, a na jakie działania i inwestycje
mogą liczyć mieszkańcy regionu?
Rząd przewidział dla samorządów lokalnych duże środki
na rozbudowę infrastruktury kolejowej z Programu Uzupeł
niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej
– Kolej PLUS. Celem tego programu jest przeciwdziałanie
wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców małych miej-
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Zarządowi Województwa zależy
na tym, aby jak największa liczba
mieszkańców mogła korzystać
z transportu zorganizowanego

Łódzkie jako pierwsze w Polsce uruchomiło wojewódzki
rower publiczny. „Rowerowe Łódzkie” to projekt, który
objął 10 gmin i miast na terenie województwa. Czy
można już podsumować efekty tego projektu?
Jest to projekt partnerski, w którym wzięło udział 10 miast
i gmin – Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola i Zgierz. Województwo
Łódzkie było tutaj liderem projektu, spinającym całość, organizującym przetargi, sprawującym pieczę nad realizacją
prac i rozliczeniem dotacji unijnej. Dzięki temu projektowi
mamy dziś na terenie województwa 125 stacji rowerowych,
1002 rowery i 15 parkingów wraz ze stacjami napraw rowerów. Wartość projektu to ponad 4,2 miliona złotych, a dofinansowanie wyniosło ponad 3 miliony.

scowości oraz zapewnienie im lepszego dostępu do infrastruktury kolejowej. Dzięki temu wzrośnie ich mobilność i poprawi się aktywność zawodowa. Trwają prace nad realizacją
kilku inwestycji kolejowych. Wspólnie z PKP PLK zbudowany
zostanie nowy przystanek Pabianice Północ, a przebudowane będą dwa istniejące – w Głownie i Strykowie. Ważną inwestycją jest też przebudowa dworca w Zduńskiej Woli.
O tych inwestycjach mówi Pan w czasie przyszłym.
Rozumiem, że są one dopiero planowane.
Zaplanowane zostały wcześniej, teraz trwa postępowanie
przetargowe, które wyłoni wykonawcę. Zakończenie realizacji wszystkich inwestycji przewidziane jest na koniec 2023
roku. Warto dodać, że Urząd Marszałkowski ma też przygotowane i uzgodnione z partnerami trzy inne projekty. Dotyczą modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej z Tomaszowa
Mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej. Inwestycja będzie
realizowana we współpracy z samorządem świętokrzyskim.
Inną inwestycją będzie wydłużenie linii Piotrków Trybunalski – Bełchatów do Bogumiłowa. Aktywnie włączą się w nią
samorządy Bełchatowa i Kleszczowa. Trzecim projektem,
realizowanym wspólnie z samorządem Wielunia, będzie
budowa linii kolejowej, która umożliwi szybkie połączenia
południowo-zachodniej części województwa z jego stolicą.
Oprócz rozwoju połączeń kolejowych duży nacisk
położony został też na rozwój transportu autobusowego.
To prawda, zarządowi województwa zależy na tym, aby jak
największa liczba mieszkańców mogła korzystać z możliwości transportu zorganizowanego. Te działania również
wpisują się w strategię przeciwdziałania wykluczeniu
komunikacyjnemu. Dlatego od kilku miesięcy, wspólnie
z samorządami powiatowymi, dynamicznie rozwijamy
transport autobusowy. Od 1 września ubiegłego roku do
dziś uruchomiliśmy 36 linii autobusowych, objętych dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Na wniosek mieszkańców województwa planujemy
uruchomienie kolejnych 8 linii. Do tej pory przewozami
objętych zostało 136 miejscowości, do których nie docierały autobusy. W tym roku kolejnych 84 uzyska połączenia autobusowe. Długość wszystkich linii autobusowych
wynosi łącznie 1937 kilometrów. Autobusy, które wożą
pasażerów, zatrzymują się na 1357 przystankach, rozlokowanych praktycznie we wszystkich powiatach.

Ile pieniędzy przeznaczył Urząd Marszałkowski
na dofinansowanie przewozów autobusowych?
Szacujemy, że w tym roku trzeba na to przeznaczyć prawie
7,3 miliona złotych, z tego ponad 3,6 miliona z Funduszu.
Dla podróżnych sprawna i skuteczna integracja
przewozów kolejowych i autobusowych jest bardzo
ważna. Jak to zadanie jest realizowane?
W porozumieniu z lokalnymi samorządami tak układamy
siatkę połączeń autobusowych, aby jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać. Przede wszystkim chodzi jednak o to,
żeby rozkłady jazdy – kolejowy i autobusowy – uzupełniały
się. Co oznacza, że jak autobus przywozi pasażera na dworzec kolejowy, to nie czeka on godziny albo dłużej na pociąg,
tylko kilka lub kilkanaście minut. Tylko wtedy ma to sens.
Poza tym wprowadziliśmy zintegrowany bilet, który uprawnia do przejazdów koleją, autobusem i tramwajem. Można
powiedzieć, że w zakresie jednego biletu, który łączy różne
rodzaje transportu, jesteśmy prekursorem w skali Polski.

Województwo bardzo aktywnie uczestniczy w promocji
transportu zbiorowego. Na czym te działania polegają?
Rozpowszechnianie informacji o realizowanych inwestycjach, nowych połączeniach, czy nowych taryfach jest
bardzo ważne. Informacja o tym musi dotrzeć do ludzi,
którzy są tym zainteresowani i zachęcić ich do korzystania
z transportu publicznego. Jest wiele różnych sposobów,
które to umożliwiają, ale naszym zdaniem najbardziej
skuteczne są takie działania, w których zainteresowani
mogą uczestniczyć bezpośrednio. Dlatego organizujemy
bezpłatne przejazdy ŁKA, połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w regionie. Dzieci mogą brać udział w konkursach poświęconych tematyce ekologicznego transportu. Zachęcamy samorządy lokalne do czynnego udziału
w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu.
Te wszystkie działania, które realizowane są z inicjatywy
Marszałka Województwa Łódzkiego i pod jego patronatem, zostały w ubiegłym roku docenione i uhonorowane
nagrodą Ministra Infrastruktury.
Jak Urząd Marszałkowski, jako organizator transportu
zbiorowego, radzi sobie ze skutkami pandemii?
We współpracy z dwoma największymi naszymi przewoźnikami ŁKA i Polregio podjęliśmy szereg działań, które
zwiększają bezpieczeństwo podróżowania. Regularnie dezynfekowany i myty jest cały tabor, którym przewożeni są
pasażerowie. Pracownicy obu przewoźników są wyposażeni
w wymagane środki higieniczne. Dokładnie przestrzegane
są limity pasażerów, którzy jednorazowo mogą wsiąść do pociągu. Robimy wszystko, aby wszyscy korzystający z transportu zorganizowanego czuli się bezpiecznie. 
Rozmawiał Robert

Sakowski
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Jak skutecznie
zaktywizować
młodych
do działania?

O projektach realizowanych na rzecz osób bezrobotnych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób młodych rozmawiamy z Martą Walczak, dyrektor
biura projektów i pozyskiwania funduszy i Darią Zawalską, menedżerem
projektów unijnych z Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIFE IN Łódzkie: Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
zaangażowała się w projekt „DARE – Day One Alliance
for Employment” – „Dzień pierwszy sojuszu na rzecz
zatrudnienia”. Czego konkretnie on dotyczy?
Daria Zawalska: Głównym celem projektu, współfinansowanego z Funduszy Norweskich jest złagodzenie skutków bezrobocia wśród ludzi młodych o statusie NEET (Not
in Education, Employment or Training), czyli osób, które
nie wykazują aktywności w żadnej z trzech kategorii:
pracy, formalnego kształcenia ani szkolenia. Jest to więc
pojęcie szersze niż młody bezrobotny, obejmuje bowiem
również absolwentów biernych zawodowo, czyli takich,
którzy nie mają pracy i jej nie poszukują oraz osoby, które
przedwcześnie ukończyły edukację, ale z różnych przyczyn nie weszły na rynek pracy. Projekt, którego Łódzka
Izba Przemysłowo-Handlowa jest partnerem, ma zachęcić
te osoby do podjęcia pracy, czy to na etacie, czy poprzez
założenie własnej działalności gospodarczej.
Proszę powiedzieć, jaka jest konkretnie rola Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej w tym projekcie?
Marta Walczak: Nasza Izba od wielu lat realizuje projekty adresowane do osób bezrobotnych. Mamy w tym spore
doświadczenie i możemy dzielić się wiedzą z tego zakresu
z innymi podmiotami. Dlatego tak chętnie przystąpiliśmy
do projektu „DARE – Day One Alliance for Employment”
– „Dzień pierwszy sojuszu na rzecz zatrudnienia”, bo właśnie w tym projekcie naszą rolą jest podzielenie się zdobytym przez nas know-how.
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Daria Zawalska: Pięciu partnerów przekaże know-how
w zakresie planowania kariery, kształcenia z przedsiębiorczości i uczenia się pozaformalnego. Będą to dwie firmy
z Litwy – Lithuanian Association of Non-formal Education,
Youth Career and Advising Center, dwie z Austrii – IFTE
Initiative for Teaching Entrepreneurship, Austrian Federal
Economic Chamber oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Pozostali uczestnicy projektu organizować będą
warsztaty i szkolenia dla młodych bezrobotnych uczestników projektu z Grecji, Włoch, Portugali i Cypru. Łączenie
z projektu skorzysta 1 400 młodych ludzi nieuczących się,
niezatrudnionych ani uczestniczących w szkoleniach.
Marta Walczak: Dzięki bogatemu doświadczeniu przygotowaliśmy programy szkoleniowe z różnych dziedzin, m.in.
z zarządzania czasem, tworzenia biznesplanu, który specjalnie na rzecz tego projektu uprościliśmy w zasadzie do jednej
kartki papieru, tak by łatwo mogła go przygotować osoba,
która nie posiada nawet odpowiedniej wiedzy na ten temat.
Przygotowaliśmy także biblioteczkę case study, w której zebraliśmy doświadczenia 20 firm z Polski i zagranicy. Opisaliśmy przypadki młodych osób, którym udało się zbudować
dobrze działające firmy. Zadaliśmy im wiele pytań, m.in. o to
dlaczego wybrali taką drogę, z jakimi problemami musieli
się mierzyć na początku, a z jakimi teraz, jak udało im się
utrzymać firmę, jak pozyskali i pozyskują klientów, jak radzą
sobie z marketingiem i sprawami księgowymi.
Daria Zawalska: Zależało nam na tym, aby ci młodzi
uczestnicy projektu poznali historie ludzi, takich jak oni
i zachęcić ich do podjęcia aktywności zawodowej.

Jakie projekty na rzecz osób bezrobotnych realizowała
już Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa?
Marta Walczak: Tych projektów było tak wiele, że nie sposób ich tu wszystkich omówić. Pierwszy realizowaliśmy 12
lat temu we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Szkołą
Główną Handlową i Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej.
Polegał on na zaktywizowaniu kobiet do podjęcia pracy, czy
to na etacie, czy to poprzez założenie własnej działalności
gospodarczej. Potem realizowaliśmy podobne projekty dla
Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki dotacjom ich uczestnicy mogą zakładać własną działalność. Zawsze w tych projektach priorytetowo traktowane są kobiety, bo im trochę
trudniej wrócić na rynek pracy. Obecnie wspólnie z miastem
realizujemy bardzo ciekawy projekt Revita, którego trzecia
odsłona rusza we wrześniu. Adresowany jest on do osób bezrobotnych z terenów rewitalizowanych miasta, które chcą
założyć własną działalność gospodarczą.
Daria Zawalska: We wszystkich tych projektach, w których uczestniczymy, niezwykle istotna jest dla nas część
szkoleniowo-doradcza, w której dzielimy się wiedzą z pisania biznesplanów, organizacji pracy, czy kwestii formalno-prawych oraz księgowych.
Marta Walczak: Dzięki temu, że Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa jest stowarzyszeniem zrzeszającym około
czterystu przedsiębiorców, możemy naszym uczestnikom
przekazać wyjątkowo solidną wiedzę, bo szkoleniowcami
są u nas sami przedsiębiorcy praktycy, a nie teoretycy.
Zresztą oni sami dodatkowo chętnie służą pomocą tym
osobom, gdy już prowadzą swój biznes.
W jakim zakresie młodzi ludzie potrzebują wsparcia?
Daria Zawalska: W tym projekcie zależało nam na pokazaniu tym młodym ludziom, że każdy ma talent czy też pasję,
które można przekuć w biznes. Że nikt nikogo nie zmusza do
wyrobniczej pracy w określonych godzinach. Pracy, która
w ogóle nie daje żadnej satysfakcji, że w życiu ważne jest to,
by praca nie była przymusem tylko przyjemnością.
Wspomniałyście Panie o case study przygotowanym
specjalnie dla tego projektu. Proszę o podanie dwóch
ciekawych historii udanych biznesów?
Marta Walczak: Opisaliśmy m.in. historię dziewczyny,
której od zawsze pasją była fotografia, tylko brakowało czasu na jej realizację. Siedząc w domu po urodzeniu dziecka
znalazła chwilę na zgłębianie wiedzy z tego zakresu i kupiła
pierwszy profesjonalny aparat. Pierwsze zdjęcia robiła dzieciom i znajomym. Bardzo się spodobały, więc jedni polecali
ją drugim. Jej firma działa na rynku już 10 lat. Opisaliśmy

też firmę z Czech – Mixit, która oferuje klientom skomponowanie własnego musli. Niedawno weszli na polski rynek,
świetnie się rozwijają, zdobywając coraz więcej klientów.
Co można poradzić wkraczającym na rynek pracy?
Daria Zawalska: Może zacytuję osoby, którym udało się
i które przepytałam, przygotowując materiały do projektu
– nie bój się ryzyka i bądź gotów na ciężką pracę.
Skąd pochodzą środki na realizację projektu „DARE – Day
One Alliance for Employment”?
Daria Zawalska: Projekt jest współfinansowany przez
Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach the EEA and
Norway Grants Fund for Youth Employment, którego celem
jest współpraca na rzecz Europy sprzyjającej integracji społecznej, w tym wypadku integracji osób młodych. Został
wybrany w konkursie 2017-1 Aktywna młodzież, w którym
składano wnioski o dotacje na projekty ponadnarodowe w ramach EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.
Co uczestnictwo w takim projekcie daje Łódzkiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej?
Marta Walczak: Kolejne doświadczenie, które można
z powodzeniem wykorzystać w następnych projektach. Izba
prowadzi projekty zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Naszym głównym celem jest
wpieranie przedsiębiorczości, na każdym etapie rozwoju firmy. To stowarzyszenie stworzone i zarządzane przez przedsiębiorców, którego celem jest współpraca. Skupiamy około
czterystu podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa, których zresztą
działa w naszym kraju najwięcej, ale mamy w swym gronie
też dużych graczy. Dbamy o interesy lokalnego środowiska
biznesowego. Izba stanowi doskonałą platformę wymiany
wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami,
promując ich pozytywny wizerunek, działalność, produkty
i usługi zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Rozmawiała
Zdjęcie

Beata Sakowska

Paweł Keler

Projekt realizowany przez:
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LUDZIE,

ludzie,
ludzie

Wzajemne zaufanie, partnerskie relacje i ludzie pełni pasji – jednym słowem Bluerank, biznesowy partner największych firm w Polsce i na świecie, dostarczający usługi
marketingu internetowego. W DNA firmy wpisane są innowacje i nieustanne poszukiwanie rozwiązań – zarówno
dotyczących współpracy z Partnerami, jak i pracy zespołu.
Zdjęcia: Paweł Keler

Szybko zmieniające się czasy stawiają nowe wyzwania, ale też otwierają nowe możliwości. Dlatego Bluerank – dynamicznie rozwijająca się łódzka firma
– wprowadza szereg zmian. Wszystkie z myślą o Partnerach, a każda ma sprawić, że firma będzie jeszcze
bardziej skuteczna i efektywna.

Testowanie na drodze do innowacji

Bluerank pracuje dla marek na całym świecie. Opracowuje strategie online i komunikację w Internecie.
Zajmuje się SEO (pozycjonowanie stron), przygotowuje płatne kampanie w sieci, opracowuje kontent, czyli
treści do Internetu. Prowadzi analitykę, komunikację
w social mediach, ma własny dział R&D, rozwija zespół
Digital Strategy.
Przykładem działań jest współpraca z PizzaPortal.pl,
serwisem, który łączy ponad 4 tys. restauracji w Polsce.
Bluerank realizował kampanię reklamową online –
w przypadku tylu podmiotów wyzwaniem było zapewnienie aktualności informacji w czasie rzeczywistym.
Sytuacja każdej restauracji zmienia się z godziny na godzinę – w zależności od obłożenia, dostępności towaru,
a nawet pogody… Lokale mają różne godziny pracy,
zmieniają menu… Rzadkie aktualizowanie informacji
w reklamie mogło wprowadzać klienta w błąd. Bluerank zastosował więc automatyzację reklam i nowatorskie rozwiązanie stworzone przez dział R&D – zmiany
były wprowadzane na bieżąco (nawet 200 tysięcy dziennie!). Jednocześnie serwis PizzaPortal zanotował rekordowy zwrot z inwestycji w reklamę na poziomie 2800%.
Projekt został nagrodzony w European Search
Awards. W tym prestiżowym, europejskim konkursie
Bluerank otrzymał łącznie trzy nagrody, najwięcej
spośród polskich agencji. W pracy z Partnerami Bluerank bardzo ceni zaufanie. – Niezwykle istotna jest
wspólna gotowość na testowanie, eksperymentowanie,
uczenie się, czasem też ponoszenie porażek – mówi Maciej Gałecki, założyciel i prezes Bluerank. – Internet jest
przestrzenią dynamiczną, trendy pojawiają się bardzo

38

Bluerank działa w oparciu o ideę
Customer Journey. Dostarcza Partnerom
rozwiązania, które pomagają im
kształtować najkorzystniejsze decyzje
zakupowe konsumentów w Internecie

„

pracy w realu. Na początku 2020 roku agencja przeprowadziła się do nowoczesnego kompleksu Imagine, przy
skrzyżowaniu alei Piłsudskiego i Śmigłego-Rydza.
– Stworzyliśmy tu biuro dopasowane do naszych potrzeb, z możliwością elastycznej aranżacji. Jest otwarta przestrzeń coworkingowa, salki konferencyjne,
miejsca do pracy w odosobnieniu, miejsca odpoczynku – wymienia Tomasz Sąsiadek. – W takim otoczeniu
o wiele łatwiej o kreatywne myślenie i innowacyjne
pomysły. Chyba wszyscy czekamy na moment, gdy
znów bezpiecznie spotkamy się w naszym biurze.
Praca zdalna działa sprawnie, a specjaliści kontaktują się online i pracują w grupach. – Pod koniec
ubiegłego roku wprowadziliśmy model pracy polegający na utworzeniu autonomicznych, interdyscyplinarnych Zespołów Partnerskich, oferujących
pełne spektrum usług agencji. Każdy zespół składa
się z kilkunastu ekspertów, reprezentujących różne
działy i będących specjalistami w innych obszarach
digital marketingu: Client Service, SEO, Paid Search,
Performance Marketing, Analityka, Social Media czy
Digital Strategy – opowiada Tomasz Sąsiadek. – Ta
interdyscyplinarność jest niezwykle korzystna. Nasi
pracownicy nie zamykają się w wąskich obszarach,
mogą spojrzeć na wszystkie działania z szerszej perspektywy. I dzięki temu możemy zaoferować większe
spektrum działań w Internecie.

Jest praca. Sprawdź, może dołączysz?

Ważne jest też to, że Bluerank jest jednym z głównych
partnerów Google i FB – dwóch olbrzymich ekosystemów reklamowych, dzięki czemu może testować
rozwiązania, które nie są dostępne w powszechnym
użyciu. – To sprawia, że możemy oferować naszym
Partnerom innowacyjne rozwiązania, pozwalające
im być zawsze przynajmniej krok przed konkurencją
– podkreśla Maciej Gałecki.

Bluerank rozwija się i poszukuje nowych pracowników. Kierownictwu firmy najbardziej zależy na tym,
by do zespołu trafiały osoby o podobnych wartościach, które wiedzą, że zaangażowanie popłaca.
Firma od lat jest partnerem programu „Młodzi w Łodzi”, w ramach którego realizowane są płatne staże. Studentów przyjmują m.in. działy: R&D, SEO, Paid Search
i Marketing. Stażyści chętnie zostają potem w firmie
na stałe i nie ma się czemu dziwić, bowiem Bluerank od
kilku lat znajduje się w gronie TOP 5 Pracodawców Miasta Łodzi. – Jak mawiał Richard Branson, kluczem do
sukcesu są „ludzie, ludzie, ludzie”. Ja też jestem przekonany, że to właśnie pracownicy są filarem naszej działalności. Ich poczucie komfortu i zaangażowanie wpływają na wysoką jakość naszych usług, a dowodem na to
są zadowoleni Partnerzy – podkreśla Maciej Gałecki.

Pomagać i dzielić się wiedzą z marketingu

Bluerank angażuje się też w działania lokalne. Podczas epidemii zainicjował akcję #RatujemyLokalneBiznesy, która pomogła małym, lubianym firmom
z sąsiedztwa. Zdecydował, że przeznaczy 100 tysięcy
złotych na zakup voucherów na produkty i usługi lokalnych biznesów. Wsparcie otrzymały kawiarnie,
restauracje, kosmetyczki, fryzjerzy i salony urody,
szkoła jogi, fotografowie…
O wyborze firm zadecydowali wspólnie wszyscy
pracownicy Bluerank, bo to właśnie do nich trafiły
zakupione vouchery. – Żyjemy w czasach, gdy bardzo
ważne jest uważne słuchanie i empatyczne reagowanie. Tak pracujemy z Partnerami, tak staramy się
działać na rynku lokalnym – dodaje Maciej Gałecki. 

Łódź, al. Piłsudskiego 87 (Imagine B)
tel. 42 632 33 21
kontakt@bluerank.pl

szybko i równie szybko gasną. Dlatego wspólnie uczymy się, jak dany kanał komunikacji, dane medium, narzędzia, wykorzystać w interesie naszego Partnera. Nie
boimy się próbować i to zapewnia innowacyjność.

Szeroka perspektywa patrzenia i myślenia

Niezwykle cenne jest także dobre poznanie i zrozumienie produktu Partnera, przetestowanie w naturalnym
środowisku. To buduje dużą otwartość. – Tylko zacieśnianie relacji i tworzenie modelu współpracy opartej na otwartości przynosi wymierne korzyści – mówi
Tomasz Sąsiadek, Co-Managing Director w Bluerank.
– Każdego roku badamy satysfakcję naszych Klientów
i mogę powiedzieć, że jest ona bardzo zadowalająca. Dlatego zwykle po kilku miesiącach współpracy dostajemy
wolną rękę w podejmowaniu decyzji. Stajemy się jakby
przedłużeniem zespołu Partnera, decydując o rozwoju
jego marki online.
Zaufanie Bluerank buduje też wśród pracowników,
dbając o ich komfort. Dziś oferuje możliwość pełnej pracy zdalnej. Wcześniej zapewnił bardzo dobre warunki
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Samochód elektryczny pozwala
zaoszczędzić i być modnym!
Na polskim rynku motoryzacyjnym Renault ma największe doświadczenie
w produkcji i sprzedaży pojazdów elektrycznych. O tym, dlaczego warto
zainteresować się tym rodzajem motoryzacji, wyjaśnia Izabela Augustyniak,
doradca ds. samochodów elektrycznych w firmie Jaszpol.

LIFE IN Łódzkie: Dopłaty do samochodów elektrycznych
się skończyły. Proszę powiedzieć, jakim cieszyły się
zainteresowaniem i czy pojawią się kolejne?
Izabela Augustyniak: Można powiedzieć, że skończył się
termin składania wniosków na dopłaty, a według mojej
wiedzy ilość złożonych wniosków jest niewielka w stosunku do funduszy, jakie rząd przeznaczył na wypłaty.
Mam nadzieję, że – zgodnie z nieoficjalnymi deklaracjami – rząd ogłosi nowy nabór, na nowych zasadach. To,
co może niepokoić to fakt, że urzędnicy odpowiedzialni
za procedowanie wniosków nie spieszą się z tym, a proces
podpisywania umów niepotrzebnie się wydłuża.
Czy po wprowadzeniu dopłat wzrosło zainteresowanie
samochodami elektrycznymi?
Zainteresowanie wzrosło szczególnie wśród klientów
indywidualnych, którzy oczekują teraz, że nie była to
jednorazowa akcja i państwo będzie w tej kwestii nadal
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Renault może pochwalić się jedną z bogatszych ofert
samochodów elektrycznych w różnych segmentach?
Proszę powiedzieć, czym szczególnym się wyróżniają?
Renault rzeczywiście ma największe na polskim rynku doświadczenie w produkcji i sprzedaży pojazdów elektrycznych. Mało kto o tym wie, ale zaczęło się w latach 2012/2013,
kiedy wprowadzono do sprzedaży Renault ZOE. Obecnie to
doświadczenie procentuje – Renault jest liderem sprzedaży
w Europie jeśli chodzi o pojazdy elektryczne.
Samorządy w Polsce stopniowo mają wymieniać flotę
na samochody elektryczne. Jakie w tym zakresie macie
Państwo doświadczenia, jakie rozwiązania możecie
im zaproponować?
Jednostki samorządu terytorialnego, ale także spółki komunalne i państwowe oraz służby mają stopniowo wprowadzać do swojej floty pojazdy elektryczne. To już się
dzieje i pomimo epidemii i ograniczonych środków, część
z tych podmiotów stara się trzymać wcześniejszych założeń zakupowych. Dzięki temu dają przykład mieszkańcom
i pokazują, że warto poprawić sobie warunki życia, warto
inwestować w ekologiczne rozwiązania i dbać o swoje miejsce zamieszkania. Wszystko z myślą o przyszłości, bo przecież chyba zależy nam na tym, żeby nasze dzieci oddychały
świeżym i zdrowym powietrzem. A razem z programami
propagującymi zakup czystych urządzeń grzejnych – daje
to wymierne korzyści ograniczenia smogu. Ze swojej strony nie tylko dostarczamy pojazdy, proponujemy ich przystosowanie do indywidualnych potrzeb klienta tak, by pojazdy elektryczne mogły pełnić swoją konkretną „służbę”,
a nie były tylko ozdobą Ratusza, ale także służymy pomocą
w doborze i zakupie urządzeń ładujących.

aktywnie działać. Warto zdać sobie sprawę, że dopłaty do
aut elektrycznych, to nie jest jedyna przyczyna rosnącej
popularności tego typu samochodów. To rośnie wraz ze
wzrostem zainteresowania fotowoltaiką, a szczególnie
programem rządowym „Mój prąd”, który umożliwia dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Osoby
instalujące na dachach swoich domów panele słoneczne
kierują się nie tylko ekonomią, ale coraz częściej można
uznać to za modę, właściwy kierunek. Dla nich pojazd elektryczny w domu to konsekwencja wcześniejszych działań.

Właśnie, chyba największym wzywaniem dla posiadaczy
aut elektrycznych pozostają nadal stacje ładowania? Jak
można rozwiązać ten problem?
Myślę, że jest to wyolbrzymiany problem. Dzisiejsze zasięgi
pojazdów elektrycznych, np. ZOE z realnym zasięgiem około
350 km, dają możliwość normalnego użytkowania w aglomeracji miejskiej. Nasi klienci, korzystają z możliwości zakupu domowych urządzeń ładujących tzw. WallBoxów, aby
zapewnić sobie codzienną niezależność. Najczęściej mają
też w gniazdkach drugą taryfę energetyczną i tańszy prąd.
Dzięki temu ładują auto do pełna, płacąc za kilowat około
40 groszy. Bateria ZOE to 52 kilowaty, więc naładowanie do
pełna to koszt niecałych 22 złotych, a to oznacza, że właśnie
za tyle przejedziemy 350 kilometrów. Dodatkowo WallBoxy
dają możliwość ładowania prądem zmiennym nawet do 22
kilowatów na godzinę, co pozwala bardzo szybko naładować
baterię. Pozwalają przy tym korzystać z energii produkowanej z własnej instalacji fotowoltaicznej. Wszystko, jak widać,
można robić ekologicznie, a przy tym bardzo tanio.

A konkretnie kim oni są?
Są to najczęściej osoby prowadzące działalność gospodarczą, zamieszkujące w domach jednorodzinnych, stąd pewnie też materialnie i społecznie są bardziej nastawieni
na różnego rodzaju innowacje. Auto elektryczne wpisuje
się w to doskonale. Mam nadzieję, że ten trend będzie się
utrzymywał i wzmacniał.

Czy niebawem pojawią się kolejne elektryczne
modele w ofercie firmy Jaszpol?
Mamy nadzieję na kolejny miejski
model i crossovera w ofercie
Renault do 2021 roku.
Jeśli epidemia nie pokrzyżuje nam planów,

pomogą w doborze
W doborze odpowiedniego modelu Renault pomoże nasz zespół
profesjonalistów – doradców ds. samochodów elektrycznych:
z Izabela Augustyniak – salon Jaszpol Brukowa 2
z Dorota Gintowt-Dziwiłł – salon Jaszpol Przybyszewskiego 176
z Krzysztof Nowak – salon Jaszpol w Zgierzu ul. Łódzka 28
z Krzysztof Rybicki – salon Jaszpol w Łodzi ul. Brukowa 2.

gama w pełni elektrycznych pojazdów będzie się stale powiększać o kilka modeli rocznie. I nie zapominajmy także
o modelach hybrydowych, które już są w naszej ofercie. Mam
tu na myśli Clio, Captur, Megane.
Dlaczego warto przesiąść się z samochodu spalinowego
do elektrycznego?
To bardzo szerokie pytanie, o wielu tych aspektach mówiłam już wcześniej. Dwa argumenty są tu najważniejsze
– niskie koszty i czyste powietrze w aglomeracjach miejskich. Dodatkowo wymienić można także niskie koszty
obsługi i serwisu. Jednak jest coś jeszcze – radość z użytkowania takiego samochodu, spokój i cisza, która sprawia,
że odpoczywamy jadąc – to nie do przecenienia. Sama jestem fanką sportów motorowych i lubię ryk silników, ale
doceniam auta elektryczne w codziennym życiu. Jednym
słowem trzeba spróbować, pojeździć w codziennym ruchu
miejskim, w porannych korkach... Tego nie da się wyjaśnić
słowami. Zapraszam na jazdę próbną.
Elektromobilność to przyszłość. Nie ma już odwrotu?
Z pewnością nie ma odwrotu od ewolucji. Bez tego każda
dziedzina życia obumiera... Mam nadzieję i głęboko wierzę,
że robimy dopiero pierwsze kroki w kierunku rozwoju nowych źródeł napędu. 
Więcej informacji na temat samochodów elektrycznych
Renault ZOE, KangooZE, MasterZE na stronie internetowej
www.renault.jaszpol.pl

Zgierz ul. Łódzka 28
Łódź ul. Brukowa 2, ul. Przybyszewskiego 176
www.jaszpol.pl, tel. 42 612 12 22
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Pandemia COVID-19
wpływa na poszukiwanie
nowych form oszczędzania.
Nieruchomości
handlowe dają nowe
perspektywy inwestycyjne.
Social.Estate otwiera
możliwość inwestowania
społecznościowego dla
mikroinwestorów (od 3000
zł). Aplikacja internetowa
umożliwia inwestowanie
bez wychodzenia z domu
(#ZostanWDomu).

Inwestowanie społecznościowe otwiera
możliwości finansowe dla mikroprzedsiębiorców
Trwająca pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 sprawia, że inwestorzy poszukują nowych
sposobów na ochronę własnych oszczędności. Niekorzystne okoliczności gospodarcze, które towarzyszą
pandemii, wpływają na to, że wypróbowane metody
pomnażania majątku zaczynają tracić na popularności. W obecnej sytuacji uwalnia się masowe, społeczne myślenie o zmianie form gromadzenia kapitału.
Niepewność, nieprzewidywalność rynków finansowych i obniżenie oprocentowania lokat powodują,
że zarówno mali, jak i więksi inwestorzy, starając się
chronić swój majątek, zaczynają weryfikować formy
oszczędzania i pomnażania funduszy.

Przez internet po raz pierwszy w Polsce

W takich okolicznościach coraz większe znaczenie
zyskuje oferta inwestowania społecznościowego, od
wielu lat wykorzystywanego za granicą, a za sprawą
platformy Social.Estate dostępnego już także w Polsce. W ramach tego projektu mikroinwestorzy mogą
ulokować swoje pieniądze w nieruchomościach
z przeznaczeniem dla dyskontów spożywczych lub
nieruchomościach komercyjnych z przeznaczeniem
handlowym. Inwestować można już od kwoty 3000 zł.
Dziś możliwość lokowania środków w sprawdzone
inwestycje nieruchomości komercyjnych daje platfor-
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ma internetowa Social.Estate, której właścicielem jest
firma Petram House – specjalizująca się w nieruchomościach komercyjnych już od 2012 roku, odkąd inwestowanie społecznościowe funkcjonuje na całym świecie.
Social.Estate propaguje ochronę oszczędności przed
inflacją i rozbudowę własnego kapitału oraz pozwala
inwestować już od 3000 zł. Zarabiać można, nie wychodząc z domu. – Dając możliwość zainwestowania
własnych środków od niskiej kwoty, stwarzamy szansę zarobkowania osobom, które dotychczas nie miały
dostępu do podobnych form zarabiania na nieruchomościach komercyjnych. Zależy nam, by mikroinwestorzy dostrzegli realną korzyść z takiej inwestycji,
gdyż dotąd w wielu przypadkach opierali swoją wiedzę na zyskach dotyczących nieruchomości mieszkaniowych i lokat bankowych – mówi Marcin Pabijanek,
CEO i założyciel Social.Estate, pierwszej w Polsce platformy inwestowania społecznościowego.
– Świat się zmienia. Dziś mikroinwestor nie potrzebuje specjalistycznej wiedzy finansowej, by zarabiać.
Nie musi także poświęcać czasu na bieżące sprawdzanie inwestycji, w które włożył swoje środki finansowe.
Udostępniona przez nas platforma jest całkowicie bezobsługowa, co zwalnia inwestora z tego obowiązku,
jednocześnie dając możliwość cieszenia się regularnym
zyskiem, wyższym niż na lokacie i niewymagającym

zaangażowania, które występuje przy czerpaniu zysku
z wynajmu mieszkań. Upowszechniamy ideę lokowania kapitału w nieruchomości komercyjne. To nowość
dla osób, które inwestując od 3000 zł, mogą cieszyć się
zyskiem do siedmiu procent w skali rocznej. To gwarantuje prawie czterokrotne przebicie oprocentowania
z lokat bankowych, których oprocentowanie przeszło
załamanie, do tego dochodzi dynamicznie rosnąca inflacja – dodaje Marcin Pabijanek.

Sposób na zarobkowanie

Aby rozpocząć inwestycję w nieruchomość komercyjną, wystarczy mieć dostęp do internetu. Na platformie Social.Estate wyszukuje się projekt do zainwestowania. W wyborze dostępne są stabilne sieci
handlowe znanych i poszukiwanych przez Polaków
marek, które od lat funkcjonują na polskim rynku.
Można wybrać między innymi sklepy Biedronki, Żabki, Pepco czy Rossmanna. Użytkownik – adekwatnie
do swoich preferencji lub możliwości finansowych
– wybiera liczbę udziałów dostępnych w określonej
spółce. Poprzez zakup udziałów staje się współwłaścicielem wybranej nieruchomości. Większość procesu odbywa się online. Po zaakceptowaniu umowy
przedwstępnej nabycia udziałów i dokonaniu wpłaty
w ramach wybranego projektu na platformie Social.
Estate pozostaje podpisanie pełnomocnictwa albo
umowy nabycia udziałów (forma zależna jest od
danej inwestycji) u notariusza. Udział właścicielski
wpisywany jest do KRS spółki.
Dzięki indywidualnemu kontu na platformie Social.Estate inwestor ma stały wgląd w aktualne informacje dotyczące spółki, w którą zainwestował, między innymi w bieżące dokumenty finansowe, wydatki
i decyzje zarządu spółki.

Bezpieczeństwo transakcji

Proces przekazywania i przechowywania środków podczas obsługi transakcji odbywa się za pośrednictwem

zewnętrznego podmiotu nadzorowanego przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego), co zapewnia bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji. Platforma Social.Estate
współpracuje z serwisem Dotpay, który 3 września 2013
roku otrzymał zezwolenie KNF nr IP14/2013 na oferowanie usług płatniczych jako instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. System Dotpay
do zabezpieczenia przelewów wykorzystuje certyfikat
PCI DSS Level 1, certyfikat Thawte Web Server Certificate z EV (Extended Validation) oraz certyfikat wydany
przez Rzetelną Firmę. Dzięki temu każdy inwestor może
mieć pewność, że wykonywany przez niego przelew jest
zabezpieczony przed ingerencją zewnętrzną, a dane
osobowe pozostają w pełni poufne. W celu podwyższenia standardów bezpieczeństwa platforma Social.Estate
korzysta z technologii bezpieczeństwa SSL i nie przechowuje danych osobowych na prywatnych serwerach.
Nabyte udziały można w dowolnej chwili sprzedać
dowolnej osobie. 

Social.Estate
z Internetowa aplikacja do ochrony osz
czędności przed inflacją i budowy majątku
przez inwestowanie społecznościowe w nieruchomości komercyjne dla małych i średnich
inwestorów, którzy dzięki nabyciu udziałów
w spółkach celowych będą mogli czerpać
korzyści z wynajętych dla sieci handlowych na długi termin nieruchomości komercyjnych.
z Inwestowanie społecznościowe w nieruchomości polega
na wspólnym zakupie udziałów w spółce celowej, zwanej
też spółką specjalnego przeznaczenia (SPV – Special Purpose Vehicle). Celem jej działania może być realizacja projektu
deweloperskiego, przeprowadzenie jednorazowej transakcji
czy przedsięwzięcie o charakterze długoterminowym. Wykupując udziały w spółce, inwestor staje się współwłaścicielem jej majątku.
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Przemysł bogaty w innowacje 5G od startupów
Program S5, czyli Akcelerator Technologii 5G, realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną
nabiera tempa. Kolejne
innowacyjne firmy z sektora MŚP rozpoczynają swoją biznesową przygodę
w Łodzi. Pracują nad innowacjami 5G dla dużych inwestorów.
Program Łódzkiej Strefy
otworzył przed dużym
biznesem i młodymi firmami nowe możliwości
rozwoju, przy użyciu
technologii piątej generacji. Startupy w projekcie
S5 mogą liczyć na dofinansowanie przez ŁSSE
opracowania innowacji,
ale przede wszystkim
zyskują ogromny pakiet
wiedzy technologicznej
i możliwość współpracy
z dojrzałym biznesem.
Odbiorcami przygotowywanych przez startupy
rozwiązań są takie firmy
jak: Miele, Wielton, PGE
i Indigo Nails. Dla przemysłu otwierają się nowe
możliwości w zakresie
rozwiązań
cyfrowych
z wykorzystaniem m.in.
wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości,
sztucznej inteligencji i analizy
danych. Dla startupów
to możliwość testowania
rozwiązań i łączności
w realnych warunkach
produkcyjnych. Oczekuje
się, że sieć 5G zrewolucjonizuje, przyspieszy robotyzację i zautomatyzuje
procesy, a także zoptymalizuje koszty. Uznaje się
ją za element kluczowy
w tworzeniu fabryk 4.0,
które powstają w ŁSSE.
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FitMech

Sensfix

TruBlu

Platforma industrial IoT służąca do cyfryzacji raportowania oraz analityki wydajności pracy maszyn i procesów produkcyjnych. Innowacyjność opracowanej metody polega na zbieraniu danych dotyczących stanu pracy maszyn nieinwazyjnymi
czujnikami wibracji. Chmura obliczeniowa FitMech zamienia dane o drganiach
maszyn na praktyczne informacje dotyczące wykorzystania oraz wydajności stanowisk. Umożliwia to efektywne zarządzanie produkcją oraz działania optymalizacyjne, takie jak: eliminacja niechcianych przestojów i wąskich gardeł procesów.
W projekcie S5 zespół FitMech planuje rozwój modułu, który będzie wykorzystywał infrastrukturę sieci 5G. Spowoduje to wzrost stabilności połączenia czujników
oraz zwiększy możliwości w kontekście zasięgu i ilości przesyłanych danych.

Sensfix to innowacyjne oprogramowanie do obsługiwania maszyn, które zwiększa wydajność operacji i konserwacji w fabryce, a także skraca czas ewentualnego
przestoju sprzętu. W opracowywanej platformie wykorzystujemy algorytmy uczenia
maszynowego/sztucznej inteligencji do przewidywania awarii. Następnie korzystamy z inteligencji predykcyjnej, aby maszyny mogły same planować swoją pracę,
swoje zadania serwisowe. Organizacja zadań jest w prosty sposób digitalizowana
na platformie sensfix przez menedżerów ds. eksploatacji i utrzymania. Rozwiązanie korzysta z technologii 5G, dzięki której dane z czujników gromadzone są przy
bardzo wysokich częstotliwościach, a dokładniejsze modele sztucznej inteligencji pozwalają na lepsze prognozowanie niepożądanych w fabrykach zjawisk.

Startup opracowuje innowacje optymalizujące wydatki energetyczne. Szacuje się,
że w ciągu 25 lat światowa gospodarka podwoi się, a 1/3 stanowić będzie rynek
energetyczny. Jednym z kluczowych wyzwań w najszybciej rozwijającym się obszarze, który stanowi fotowoltaika prosumencka, jest rozliczanie i bilansowanie energii.
TruBlu pracuje nad niezawodnym i bezpiecznym rozwiązaniem dla infrastruktury
energetycznej i informatycznej, które to umożliwi. Opracowywany system all.blu
zapewni wymierne oszczędności oraz powszechny dostęp do taniej energii. – Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna i Akcelerator S5, mając świadomość tych wyzwań,
są w awangardzie zmian oferując wszechstronną pomoc dla startupów takich jak
nasz. To najlepsze miejsce na Innowacyjnej Mapie Polski – mówi zespół TruBlu.

Omniview

Spectral Applications

Virtual Car 360

Startup powstał dzięki możliwościom, które otworzyły się podczas wdrożenia
technologii 5G w sieciach operatorskich. Ideą Omniview, jest stworzenie oprogramowania wykorzystującego możliwości kamer 360 stopni i okularów VR w przemyśle. Odbiorcami rozwiązania, które powstanie w S5 – Akceleratorze Technologii
5G, są firmy zainteresowane nowatorskim podejściem do wdrażanych rozwiązań
w obszarach zdalnego wsparcia, monitoringu oraz marketingu. Innowacja pozwoli zmniejszyć koszty marketingu, podróży oraz zwiększy wydajność i efektywność
produkcji . Akcelerator Łódzkiej Strefy to nie tylko dofinansowanie, ale również szkolenia i to co najcenniejsze – możliwość współpracy z partnerami przemysłowymi
i testowania rozwiązania w warunkach rzeczywistych – na „żywym organizmie”.

System, który specjalizuje się w budowaniu rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality) dla Przemysłu 4.0. Opracowywany przez startup
system automatyzuje obszar szkoleń, procedury montażu oraz kontroli jakości.
Zmniejsza tym samym koszty, poprawiając efektywność pracowników, oraz
skuteczność kontroli jakości nawet do 99 proc. Przygotowane modele i procedury można użyć ponownie, a dzięki edytorowi klienci sami mogą dostosować
je do potrzeb, np. modyfikując procedurę do onboarding’u pracowników na linii
produkcyjnej, a następnie wpierając montaż. Komunikaty i instrukcje wyświetlane są na praktycznie nieskończonym ekranie okularów AR i w czasie rzeczywistym, pokazują również dane z systemów dziedzinowych (IoT, SCADA, etc.).

Platforma feruje innowacyjne rozwiązania w obszarze e-commerce na potrzeby rynku motoryzacyjnego. Obecnie z rozwiązań VC360 korzystają m.in.
sieci dealerskie, centra remarketingu, dealerzy oraz firmy leasingowe. Dzięki
wsparciu uzyskanemu w projekcie Akcelerator S5, platforma VC360 zostanie
rozbudowana o możliwość prezentacji pojazdów w formie wideostreamingu – w oparciu o technologię 5G oraz zaawansowany moduł e-commerce.
Rozwiązanie stanie się pierwszym tego typu narzędziem do sprzedaży pojazdów online w Europie. – Udział w programie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na dalszy rozwój Virtual Car 360 i wprowadzenie rewolucyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży pojazdów – mówi zespół VC360.

45

biznes

biznes

SĄD ARBITRAŻOWY

Pozbądź się długotrwałych i kosztownych procesów
O tym, jak sąd arbitrażowy może
pomóc przedsiębiorcy, rozmawiamy
z Pawłem Szudrowiczem, założycielem,
prezesem i głównym udziałowcem
Krajowego Sądu Arbitrażowego.
LIFE IN Łódzkie: Dlaczego przedsiębiorca miałby wnieść
sprawę do Krajowego Sądu Arbitrażowego zamiast do
sądu powszechnego?
Paweł Szudrowicz: Odpowiedź jest bardzo prosta, ze
względu na czas trwania toczących się spraw. Proszę
zwrócić uwagę na fakt, że średni czas trwania postępowania w sądach powszechnych w sprawach gospodarczych, tylko w pierwszej instancji trwa ponad 14 miesięcy.
A postępowania gospodarcze zakończone prawomocnym
wyrokiem w drugiej instancji, trwają bardzo często 2-3
lata i dłużej. Kierując sprawę do sądu powszechnego,
przedsiębiorca nie ma pewności, kiedy jego sprawa się
zakończy i często ostateczny wyrok wydany przez sąd
powszechny, właśnie ze względu na zbyt długi czas trwania sprawy, traci znaczenie gospodarcze dla właściciela firmy. Tymczasem nasz sąd arbitrażowy może wydać
wyrok już w ciągu sześciu tygodni. I to właśnie szybkość
i przewidywalność terminu, w jakim sąd wyda wyrok,
jest najważniejszą korzyścią dla przedsiębiorcy. Chciałbym jednak podkreślić, że każdy sąd arbitrażowy działa
inaczej, ma inne standardy obsługi klienta oraz inny średni czas wydawania wyroków.
Czy są jeszcze jakieś korzyści dla przedsiębiorcy?
Korzyści wynikających ze składania spraw do naszego sądu
dla przedsiębiorcy jest wiele i różnią się one w zależności od

dlaczego sądownictwo arbitrażowe?
To najbardziej uznany i ceniony sposób rozstrzygania sporów na
całym świecie. Głównymi zaletami są szybkość postępowania,
wysokie kwalifikacje Arbitrów oraz oszczędność czasu i pieniędzy.
Polscy przedsiębiorcy zaczynają doceniać atuty sądownictwa
arbitrażowego jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego. Należy podkreślić, że suma kosztów rozwiązania sporu przed
Krajowym Sądem Arbitrażowym jest znacznie niższa niż w sądzie
powszechnym. Koszty procesu poniesione przez strony przed KSA
rekompensuje również szybkość postępowania i przewidywalność terminu w jakim sąd wyda wyrok. W sądownictwie państwowym przewidywalność terminu wydania wyroku nie istnieje.
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tego, czym zajmuje się dana firma, czy jest to mały biznes,
czy może duża korporacja. Korzyścią, która jest immanentnie związana z szybkością wydawania wyroków, jest zdecydowanie wyższa skuteczność w ściągalności wierzytelności.
Przedsiębiorca chce, aby szybki wyrok prowadził do celu,
jakim jest odzyskanie przez niego pieniędzy, zanim dłużnik
pozbędzie się majątku. Nasza usługa to często być lub nie być
dla wielu firm. Szybkość działania naszego sądu ma również
wielkie znaczenie dla naszych klientów z branży odzyskiwania należności lub kancelarii prawnych specjalizujących
się w windykacji. Dla tych podmiotów współpraca z nami
oznacza osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dla
wszystkich przedsiębiorców ważny jest czas, w jakim prawomocny wyrok zostanie wydany, ale np. poufność jedna
z cech arbitrażu jest prawie bez znaczenia dla małego biznesu, ale już dla dużych firm, międzynarodowych korporacji
jest ona bardzo ważna. Poufność postępowania arbitrażowego powoduje, że prasa nie dowie się o bataliach sądowych
danej firmy, co w dużym biznesie polskim oraz międzynarodowym może zaoszczędzić sporo pieniędzy i nerwów.
Kto może składać sprawy do waszego sądu?
Naszym klientem może zostać każda firma niezależnie od
wielkości, która działa w sektorze B2B. Mogą to być np.
banki, firmy leasingowe, firmy produkcyjne, firmy transportowe, galerie handlowe, sieci franczyzowe, hurtownie,
firmy budowlane czy deweloperzy. Z pewnym ograniczeniem może być to również firma z sektora B2C.
Czy trzeba spełnić jakiś warunek, by złożyć pozew?
Jest tylko jeden warunek, jaki należy spełnić, aby złożyć
sprawę do każdego sądu arbitrażowego – strony stosunku
prawnego muszą zgodnie wyrazić wolę poddania sporu
pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.
Czy jest to problematyczne dla przedsiębiorcy?
Z doświadczenia wynika, że i tak i nie. Zależy od sytuacji.
Jak to zrobić w praktyce?
Można to zrobić na różne sposoby. W skrócie powiem,
że można wprowadzić odpowiedni zapis w umowie handlowej, uzgodnić to za pośrednictwem poczty elektronicznej, przez Skype lub nawet SMS-em. Jak to zrobić dobrze odpowiem już może szczegółowo zainteresowanym klientom.
Czy właściwe zredagowanie zapisu na sąd jest ważne?
Tak jest kluczowe. Bez wdawania się w prawne szczegóły, błędne zredagowanie zapisu na sąd arbitrażowy może
między innymi doprowadzić do niemożności przyjęcia
sprawy przez sąd lub do skutecznego wniesienia skargi
o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.

Korzyści wynikających ze składania spraw
do naszego sądu dla przedsiębiorcy jest
wiele i różnią się one w zależności od tego,
czym zajmuje się dana firma, czy jest to
mały biznes, czy może duża korporacja

„

Sądzie Arbitrażowym wyroki wydawane są przez adwokatów i radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem
w sprawach gospodarczych. Niektórzy z nich są wykładowcami akademickimi, inni zostali wyróżnieni tytułami honorowymi. Jestem dumny z tego, że mogę współpracować z tak dobrym i kompetentnym zespołem.
Czy sąd arbitrażowy to tylko sekretariat i arbitrzy?
Zdecydowanie nie. Jak w każdym innym sądzie współpracujemy z biegłymi sądowymi, ale bardzo ważni są również nasi Account Managerzy, bez których Arbitrzy nie
mieliby co robić, to właśnie ich zadaniem jest pozyskiwanie spraw sądowych.
Czyli widzę, że sąd arbitrażowy działa trochę
jak przedsiębiorca.
Bardzo dobre spostrzeżenie. Działamy jak każda inna firma. Między innymi tworzymy siatkę współpracowników
pozyskujących sprawy do naszego sądu, są oni bardzo
dobrze opłacani z resztą tak samo jak Arbitrzy. Chcemy
zdominować ten rynek, dlatego cały czas prowadzimy
rekrutację na stanowiska Arbitra i Account Managera.
Handlowiec nie musi mieć wykształcenia prawniczego,
za to powinien wierzyć w siebie, mieć wysokie standardy
działania i umieć rozmawiać z ludźmi.
Jakie ma Pan teraz wyzwania w swoim
biznesie sądowym?
Wyzwań mamy wiele. Pracujemy gównie nad edukacją
przedsiębiorców. Taka forma rozwiązywania sporów jest
mało znana w Polsce i większość biznesmenów nie ma
świadomości, czym jest sądownictwo arbitrażowe i jakie
korzyści może dać.
Jaką ma Pan wizję na sąd?
Moją wizją jest, aby Krajowy Sąd Arbitrażowy sukcesywnie zdobywał klientów, budował rozpoznawalność marki,
zdominował rynek w Polsce i rozpoczął działalność w Europie i na świecie.
Rozmawiała Beata
Zdjęcie

Sakowska

Justyna Tomczak

Wyrok sądu arbitrażowego jest zawsze wiążący?
Tak. Wyrok sądu arbitrażowego ma moc prawną równą
wyrokowi sądu powszechnego.

Krajowy Sąd Arbitrażowy

A kto wydaje wyroki w waszym sądzie. Czy to mogą być
sędziowie sądów powszechnych?
Nie. Prawo zabrania wydawania wyroków w sądach arbitrażowych czynnym sędziom państwowym. W Krajowym

Łódź, ul. Henryka Sienkiewicza 59
tel. 574 123 126
sekretariat@krajowysadarbitrazowy.pl
www.krajowysadarbitrazowy.pl
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APARTAMENTY KRAKOWSKA 26
wyjątkowa inwestycja w wyjątkowym miejscu
O inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Krakowskiej 26 w Łodzi, jej wyjątkowej
lokalizacji i zaletach, które trudno znaleźć gdzie indziej, opowiadają
Monika Machnicka i Tomasz Kaczmarek, inwestorzy i właściciele Optimum
Property oraz Emilia Tyrek, specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta.

LIFE IN Łódzkie: Apartamenty Krakowska 26 to projekt
wyróżniający się na mapie miasta. Skąd inwestycja w tak
wyjątkowym miejscu?
Monika Machnicka: Z pomysłami bywa tak, że zwykle
przychodzą do nas nagle i niespodziewanie. Podobnie było
tym razem. Zaczęłam rozglądać się w Łodzi za mieszkaniem dla syna. Przejrzałam wszystkie oferty i nie znalazłam niczego, co by nam odpowiadało. Żadna z inwestycji
nie spełniała naszych wymagań, a zależało nam na tym,
by mieszkanie było w ciekawym miejscu, w kameralnym
budynku, blisko terenów zielonych, a jednocześnie blisko
centrum miasta. Powinno posiadać także odpowiedni metraż i rozkład. Ponieważ nasza firma od lat działa w branży
inwestycyjnej, choć do tej pory tylko w segmencie nieruchomości komercyjnych, uznaliśmy, że może czas najwyższy rozwinąć skrzydła w nowym kierunku. Przedyskutowaliśmy wszystkie za i przeciw i teraz, przejeżdżając ulicą
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Krakowską, możecie Państwo dostrzec Apartamenty Krakowska – pierwszą naszą inwestycję mieszkaniową.
To proszę mi powiedzieć, czym różnią się oferowane
przez Państwa mieszkania od tych dostępnych już
na rynku.
Tomasz Kaczmarek: Przede wszystkim nową jakością,
a także wyjątkową lokalizacją, trudno znaleźć podobną w Łodzi. Przyznam, że długo poszukiwaliśmy odpowiedniej działki pod naszą inwestycję, bo musiała spełniać kryteria, o których wspomniała Monika, czyli być wśród terenów zielonych
i jednocześnie blisko centrum miasta. Wystarczy przejść
na drugą stronę ulicy i jesteśmy w największym łódzkim
parku, jednym z największych w Europie – parku na Zdrowiu. To doskonałe miejsce na spacery, ale także do wszelkiego rodzaju sportowych aktywności. Są boiska, siłownie
pod chmurką, trasy dla rowerów, olbrzymi plac zabaw dla

dzieci, czego chcieć więcej. Niedaleko ogród botaniczny, ZOO,
w którym lada moment powstanie przepiękne Orientarium,
blisko do aquaparku Fala. Nie brakuje szkół i przedszkoli,
a do centrum dojedziemy w kilka minut. Po drugie oferujemy
mieszkania w kameralnej inwestycji – w pierwszym etapie
oddamy zaledwie 24 lokale o nieco większych metrażach, niż
oferowane dziś przez deweloperów.
Monika Machnicka: Ten metraż był dla nas wyjątkowo
ważny, nie chcieliśmy budować tak popularnych do niedawna mieszkań inwestycyjnych o niewielkich powierzchniach.
Rozumiemy, że budowano je, bo takie były potrzeby rynku,
ale tego typu mieszkania niosą za sobą sporo konsekwencji dla mieszkających we wspólnocie. Często zmieniają się
ich najemcy, którzy zazwyczaj nie przejmują się sąsiadami
za ścianą. My tego chcieliśmy uniknąć – od razu wiedzieliśmy, że chcemy stworzyć miejsce przyjazne do życia.
Jednym słowem wyszliście Państwo poza schemat utarty
przez inwestorów.
Tomasz Kaczmarek: Kiedy przygotowywaliśmy inwestycję Apartamenty Krakowska, to zawsze w dyskusjach podkreślaliśmy, że chcemy stworzyć takie miejsce, w którym
nie tylko chętnie zamieszka syn Moniki, ale my sami.
Monika Machnicka: To jest nasza pierwsza tego typu inwestycja. Musi być naszą wizytówką, która będzie świadczyć o nas. Na niej budujemy swoją markę, dlatego robimy
wszystko, by była wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.
Tomasz Kaczmarek: Już na etapie projektowania, starannie analizowaliśmy układ każdego mieszkania i toczyliśmy
długie dyskusje. Zależało nam na tym, by strefa wspólna
dla wszystkich członków rodziny była wystarczająco duża.
Staraliśmy się też, by nocna strefa rodziców była oddzielona
od strefy dla dzieci. W niektórych głównych sypialniach wydzieliliśmy miejsce na małą łazienkę. Jeśli ktoś będzie taką
chciał – nie ma problemu, jest doprowadzona odpowiednia
instalacja. Zadbaliśmy o odpowiednią akustykę mieszkań,
by sąsiedzi czuli się swobodnie. Mieszkania są doświetlone,
mają panoramiczne okna balkonowe, przeszklone balustrady dużych tarasów, a te na parterze posiadają przydomowe
ogródki. Ze względu na położenie naszej inwestycji, nacisk
położyliśmy na architekturę, która nawiązuje do konceptów
organicznych, czyli bryła i materiały wykończeniowe w naturalny sposób współgrają z otoczeniem.
Monika Machnicka: Na bieżąco kontaktujemy się z naszym wykonawcą, słuchamy jego rad, bo mamy do niego
wyjątkowe zaufanie. Jeśli radzi, by zastosować dodatkowy
materiał, nie widzimy przeciwwskazań. Zrealizowaliśmy
wspólnie wiele inwestycji komercyjnych, których jakość
nie budzi żadnych zastrzeżeń. Ma on duże doświadczenie
w budownictwie wielorodzinnym, więc o jakość wykonania naszych mieszkań jesteśmy naprawdę spokojni.
Kto zamieszka w apartamentach przy Krakowskiej?
Emilia Tyrek: Klienci, którzy interesują się naszą inwestycją, to osoby szukające harmonii pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym. Z jednej strony ceniący spokój, ale z drugiej ciekawi świata i otwarci na to, co oferuje
miasto. Ważne jest dla nich złapanie oddechu i własnego
rytmu w wybranej przez siebie przestrzeni do życia i w jej
bezpośrednim sąsiedztwie. Oferta naszych mieszkań jest

Klienci, którzy interesują się naszą
inwestycją, to osoby szukające harmonii
pomiędzy pracą zawodową a życiem
osobistym. Z jednej strony ceniący
spokój, ale z drugiej ciekawi świata
i otwarci na to, co oferuje miasto
różnorodna pomimo niewielkiej ich liczby. Znajdziemy tu
lokale trzy- i czteropokojowe z przestronnymi salonami
o powierzchni około trzydziestu metrów kwadratowych,
ale również mniejsze dwupokojowe mieszkania, których
przemyślana koncepcja pozwoli na zaprojektowanie przyjaznej, jasnej przestrzeni do życia. Osoby poszukujące
większego metrażu mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie
w połączeniu wybranych lokali dla uzyskania optymalnej
powierzchni ponad stu metrów kwadratowych.
Na jakie rozwiązania i udogodnienia będą mogli liczyć
przyszli mieszkańcy apartamentów?
Tomasz Kaczmarek: Naszą inwestycję realizujemy z materiałów najwyższej jakości, wykorzystanych zarówno
w zakresie samej konstrukcji, jak i elewacji, pokrycia dachu czy wykończenia klatek schodowych. Stworzymy zadbane zielone podwórko, pojawi się specjalne miejsce dla
rowerów, hala garażowa oraz zewnętrzny parking, stacja
ładowania samochodów elektrycznych i zewnętrzny zestaw do naprawy rowerów. No i najważniejsze – kameralność inwestycji, o czym już wspominaliśmy, ale ma ona
naprawdę dla nas niebagatelne znaczenie.
Monika Machnicka: Kameralność to nasz niebywały
atut, to ta nasza wyjątkowość. Inaczej mieszka się w budynku, w którym jest sto mieszkań, a inaczej w takim,
w którym są zaledwie 24. Apartamenty Krakowska to jeden dwuklatkowy budynek mający trzy piętra, a na każdym z nich trzy mieszkania.
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Bez stresu przeprowadzisz się
w dowolne miejsce na świecie
Prowadzi jedną z największych firm przeprowadzkowych w Polsce. Praktycznie
nie ma rzeczy, których by nie przewoził, a zadowoleni Klienci chętnie polecają
jego usługi. Rozmawiamy z Rafałem Złotnickim, właścicielem firmy Złotnicki.

Inwestycja ma tyle atutów, że od razu ma się ochotę tam
zamieszkać. Proszę powiedzieć, ile wobec tego kosztuje
metr kwadratowy.
Tomasz Kaczmarek: Cena jest adekwatna do tego, co oferujemy i oscyluje w granicach od 6950 do 7300 zł za mkw.
Zauważyliśmy również, że nasza inwestycja jest często
rozpatrywana przez naszych klientów jako ta docelowa –
na całe życie. Dlatego ważne jest dla nas bezpieczeństwo
i komfort mieszkańców.
Rozumiem, że na jednej inwestycji mieszkaniowej się nie
skończy, bo słyszę, z jaką radością w głosie opowiadacie
Państwo o tym projekcie.
Monika Machnicka: Tak, to prawda. Czekamy na pozwolenie na budowę dla nieco większego obiektu wielorodzinnego, przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi, który
zamierzamy oddać do użytku w 2022 roku. Duże zainteresowanie naszym pierwszym projektem przy ul. Krakowskiej 26 dało nam również motywację do rozpoczęcia
działań związanych z kolejnym jego etapem, czyli jeszcze
jednym kameralnym budynkiem.
Czyli już w ogóle rezygnujecie z inwestycji komercyjnych?
Tomasz Kaczmarek: Absolutnie nie, będziemy działać
w tych dwóch obszarach jednocześnie.
Mieszkania budować będzie Państwo tylko w Łodzi?
Tomasz Kaczmarek: Wychodzimy z założenia, że inwestycje powinniśmy realizować tam, gdzie znamy specyfikę rynku i oczekiwania mieszkańców, gdzie możemy na bieżąco
nadzorować budowę, dbając o zachowanie jak najwyższych
standardów. Tu w Łodzi, w naszym mateczniku, mamy pełną kontrolę nad każdym detalem. Gdyby nie zależało nam
na solidności i rzetelności, pewnie moglibyśmy myśleć
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o realizacji innych inwestycji w pozostałych miastach w Polsce. Nam zależy na wyjątkowej jakości za rozsądną cenę.
Kiedy do apartamentów wprowadzą się mieszkańcy?
Monika Machnicka: Jesienią przyszłego roku.
A jeśli chodzi o formę finansowania zakupu mieszkania,
to na co może liczyć klient?
Emilia Tyrek: Klienci mogą liczyć na nasze wsparcie
na każdym etapie kupna mieszkania. Wiemy, jak ważne dla
wszystkich jest bezpieczeństwo transakcji, dlatego zdecydowaliśmy się na najlepszą z możliwych form zabezpieczeń
– rachunek powierniczy zamknięty. Wpłacone przez klientów pieniądze są zdeponowane w banku do końca realizacji inwestycji, a do nas trafiają dopiero po podpisaniu aktu
notarialnego przenoszącego własność na kupującego. Takie
rozwiązanie pozwala na bardzo indywidualne podejście
do klienta i dostosowanie ustalonego harmonogramu wpłat
do jego sytuacji. Mieszkanie z powodzeniem można sfinansować zatem z własnych środków, ze sprzedaży dotychczasowej nieruchomości, jak również z kredytu bankowego,
w którego realizacji staramy się jak najbardziej pomóc. 
Rozmawiała

Beata Sakowska

Zdjęcie Paweł

Keler

tel. 790 298 888
biuro@apartamentykrakowska.pl
www.apartamentykrakowska.pl

LIFE IN Łódzkie: Jak zaczęła się historia firmy Złotnicki?
Pamięta Pan tę pierwszą przeprowadzkę?
Rafał Złotnicki: Tak naprawdę o firmie zdecydował przypadek, ale chyba jeden z lepszych w moim życiu. Bo nie
ukrywam, że lubię to, co robię. Tuż po skończeniu szkoły,
jak wielu młodych ludzi wówczas, pojechałem w wakacje
do Niemiec do pracy. I tak się złożyło, że pracowałem przy
przeprowadzkach. Po powrocie do kraju pomyślałem,
żeby założyć swój biznes w tej branży. Oczywiście działały już wtedy w Polsce firmy oferujące przeprowadzki,
ale ja chciałem zaoferować nową jakość – taką, jakiej doświadczyłem na Zachodzie.
Czyli? Czym się różniły wówczas przeprowadzki w Polsce,
od tych za granicą?
Przede wszystkim jakością obsługi Klienta. Tam przeprowadzki organizowano od A do Z. Wszystko pakowano
w kartony dedykowane określonym rzeczom, podjeżdżali
mili, uśmiechnięci panowie, służący wsparciem w każdej
sytuacji. A u nas przeprowadzki kojarzyły się z panem Węgiełkiem z filmu „Alternatywy” albo z panami spod budki
z piwem, którzy za niewielkie pieniądze wyniosą i wniosą
kilka rzeczy. Kiedy zacząłem oferować swoje usługi w połowie lat 90. w taki sposób jak na Zachodzie, wszyscy dziwnie
mi się przyglądali i z pobłażaniem kiwali głowami. Znaleźli

firma Złotnicki
Działa na rynku od 20 lat. To jedna z największych firm przeprowadzkowych na rynku polskim. Oferuje przeprowadzki krajowe
i zagraniczne, z uwzględnieniem wszelkich formalności celnych.
Przeprowadza biura, instytucje państwowe i duże firmy z magazynami i wymagającymi liniami technologicznymi. Przewozi
sprzęt wielkogabarytowy i maszyny produkcyjne o dużym tonażu. Oferuje usługi transportowe. Dwudziestoletnie doświadczenie, szeroki obszar działania, liczne referencje, certyfikaty i licencje transportu krajowego oraz międzynarodowego, nie tylko
potwierdzają profesjonalizm, ale dają również gwarancję rzetelnej i fachowo wykonanej usługi. Każdy z kierowców posiada
telefon służbowy, co usprawnia kontakt. Auta są monitorowane
przez system GPS, co z kolei pozwala na precyzyjne określenie
czasu przybycia ekipy przeprowadzkowej w kraju i za granicą.
Wszystkie usługi firmy objęte są ubezpieczeniem.

„

Gdym nie miał doskonałej ekipy
pracowników, nie mógłbym oferować usług
najwyższej jakości. Empatia, życzliwość
i szacunek do drugiego człowieka są
w naszych działaniach niezwykle istotne

się pierwsi Klienci, którzy byli bardzo zadowoleni, polecili
nas swoim znajomym i tak, pocztą pantoflową, szybko zdobywałem kolejnych Klientów – początkowo osoby prywatne,
później coraz więcej firm.
Jak teraz w firmie kształtuje się struktura
przeprowadzek, których jest więcej?
Teraz mamy zdecydowanie więcej tych firmowych, pracujemy zarówno dla instytucji państwowych, jak i wielkich
korporacji. To bardzo często zawiłe operacje logistyczne
i ważny jest w nich etap samego planowania i skoordynowania wszystkich działań. Komuś może się wydawać,
że przeprowadzka nie jest trudna, ale tu nie może być
przypadkowych działań. Nie można wrzucić wszystkiego
do byle jakiego kartonu, tu wszystko musi być uporządkowane w określony sposób, by w nowym miejscu znalazło
się w takim samym porządku. Realizujemy też przeprowadzki parków maszynowych i pojedynczych maszyn. Tu
działają podobne mechanizmy, ale już w zupełnie innej
skali. Zresztą nawet te, wydawałoby się małe, domowe
przeprowadzki, zawsze trzeba dobrze przygotować.
Jak to właśnie wygląda w tym przypadku?
Każdą przeprowadzkę poprzedzamy wizytą w domu
Klienta, dokładnie pytamy o oczekiwania i przygotowujemy plan działań. Omawiamy, co jak spakujemy, jak
przewieziemy, ile osób i samochodów będzie potrzebnych. Szacujemy czas, przedstawiamy cenę i podpisujemy z Klientem umowę.
Umowę na przeprowadzkę?
Oczywiście, bez umowy można się narazić na same
przykre sytuacje. Kiedyś przeprowadzaliśmy panią, która mieszkała w segmencie – miła, kulturalna kobieta.
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Gdy rzeczy były już załadowane na samochód, podjechał pan, który jak się
okazało, był właścicielem nieruchomości. Pani zalegała mu od dawna
z zapłatą za wynajem. Oj, wielkie było
nasze zdziwienie, kiedy okazało się,
że z domu zostały zabrane rzeczy, które do niej nie należały. Umowa uchroniła nas od podejrzeń, że moglibyśmy
być z nią w zmowie. Z dala trzymamy
się też od nagłych wezwań z prośbą
o przeprowadzkę. Później okazuje
się, że niektóre z nich spowodowane
sytuacjami rodzinnymi, przysparzają
wielu problemów – pojawia się policja,
a my uczestniczymy w przesłuchaniu
i nie możemy odjechać z miejsca zdarzenia. Lata doświadczeń w tej branży
pozwalają nam minimalizować ryzyko, choć ono zawsze pozostaje.

60 tys.

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

40

PRZEPROWADZEK MIESIĘCZNIE

32

Czy jest jeszcze coś, czego Pan
nie przeprowadzał?
Nie przewoziliśmy żyrafy (śmiech).
Choć główna siedziba Firmy Złotnicki
mieści się w Łodzi, prężnie działacie
na warszawskim rynku.
Zgadza się, mamy swój oddział w Warszawie, bo jest tam dla nas bardzo dobry
rynek i działa dużo korporacji, które
często się przeprowadzają. Są też liczne
instytucje państwowe – teraz na przykład przeprowadzamy IPN. Bazę mamy
w Łodzi. Czasami przejechanie z jednego
końca Warszawy na drugi zajmuje więcej czasu, niż dojechanie do niej z Łodzi.
Dużą flotą Pan dysponuje?
Mamy w sumie 23 samochody oraz
osiem naczep, w tym naczepy niskopodłogowe do przewożenia maszyn. Firma
Złotnicki, oprócz przeprowadzek osób
prywatnych i firm, oferuje także przenoszenie maszyn i usługi transportowe.

PRACOWNIKÓW Z PASJĄ
A najbardziej zaskakującą
WYKONUJĄCYCH PRACĘ
przeprowadzkę pamięta Pan? Co to
takiego było?
Tego nie da się zapomnieć. Poproszono nas o przewiezienie bardzo ważA jak poradziliście sobie
nych akt – trzeba było je dostarczyć do
w czasie lockdownu?
Gdańska, a cała akcja miała być tajna.
My go w ogóle nie odczuliśmy, mieliśmy
Samochody w asyście konwoju miały
bardzo dużo zleceń w usługach transwyjechać bladym świtem o 4.00 rano.
portowych. I wcale nie woziliśmy paWYRÓŻNIEŃ
Dokładnie o tej godzinie zadzwonił do
pieru toaletowego (śmiech), tylko płytki
mnie jeden z pracowników z informaceramiczne od naszych stałych kontracją, że zjechały się największe media
hentów. Właśnie na ten towar było najkrajowe, by odnotować to wydarzenie. Do dziś nie wiem,
większe zapotrzebowanie w naszym regionie. Widać odjak dziennikarze się o tym dowiedzieli. Na szczęście
czuliśmy pilną potrzebę remontu mieszkań (śmiech).
wszystko się dobrze skończyło, a nasza firma przypadkowo stała się bohaterem newsów.
Gdyby nie przeprowadzki, co bym Pan robił w życiu?
Pewnie zajmowałbym się sprzedażą aut używanych, bo to
Kiedy jest najlepszy czas na przeprowadzkę?
mnie zawsze fascynowało. Jako młody chłopak zawsze
Takiego czasu nie ma (śmiech). Czas na przeprowadzkę nichciałem być policjantem. Na pewno nie pracowałbym
gdy nie jest dobry, bo nikt się nie lubi przeprowadzać. Ale
na etacie, nie potrafię poruszać się w takich schematach,
jesteśmy my i chętnie załatwiamy wszystko za naszego
za dużo w mojej głowie rodzi się pomysłów.
Klienta, który w tym czasie może wygodnie siedzieć w fotelu, popijać kawę i nadzorować cały proces. I choć taka
Na rozwój biznesu?
usługa wiąże się z wyższymi kosztami, jest na nią coraz
Nieustannie go rozwijam. Nie mogę zatrzymać się
większe zapotrzebowanie.
w miejscu. Cały czas obserwuję koniunkturę i trendy
na ryku, choć o przyszłość biznesu przeprowadzkowego
Przeprowadzki organizuje Pan jedynie w obrębie Polski,
jestem spokojny. Będzie nam potrzebny, nawet jak za 30
czy też za granicę?
lat podróżować będziemy poduszkowcami. Zawsze bęZa granicę również, właśnie przeprowadzamy żołnierzy
dzie potrzeba przenieść coś z punktu A do punktu B, jak
z Łasku na Sycylię. Koledzy ciągle podsyłają zdjęcia z piękw matematycznych zadaniach. 
nymi widokami.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler
Nawet na inny kontynent też się zdarza?
I owszem. W tym wypadku sytuacja wygląda nieco inaczej. W kraju dopinamy wszystko, łącznie z załadunkiem
Łódź, ul. Wileńska 10
na statek w porcie. Na miejscu, na przykład w Stanach
tel. 42 681 07 35, kom: 512 158 135
Zjednoczonych czy Australii, przesyłkę odbiera już zazlotnicki@zlotnicki.pl
przyjaźniona firma, która dostarcza towar pod wskazawww.zlotnicki.pl
ny adres.
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Ja telewizji nie lubię,
ja ją kocham!
O zmianach w łódzkiej telewizji, o dojazdach ze Szczecina do Łodzi
oraz o planowanej budowie nowej siedziby opowiada Błażej Kronic,
dyrektor i redaktor naczelny łódzkiego ośrodka Telewizji Polskiej.
LIFE IN Łódzkie: Urodził się Pan w Łodzi, tu skończył
studia, ale teraz, można powiedzieć, że jako szef łódzkiej
telewizji dojeżdża Pan do pracy ze Szczecina…
Błażej Kronic: To prawda, a wszystko oczywiście przez
kobietę. Jestem łodzianinem w trzecim pokoleniu, pochodzę z rodziny mocno zaangażowanej w łódzkie życie
kulturalne. Tu spędziłem swoje dzieciństwo i młodość.
Później na jakiś czas trafiłem do Poznania, potem znowu
na trochę wróciłem do Łodzi, a ostatnie lata przed pracą w łódzkiej telewizji spędziłem w Szczecinie. Stamtąd
pochodzi moja żona, którą – żeby było jeszcze bardziej
oryginalnie – poznałem 20 lat temu na jakimś szkoleniu
w Gdańsku. Tam mamy dom. Dzieci chodzą do szkoły
w Szczecinie, żona ma tam pracę, więc nie pozostało mi
nic innego, tylko dojazdy do pracy w Łodzi (śmiech).
Drogę z Łodzi do Szczecina musi Pan znać doskonale?
To prawda, jeżdżę nią co tydzień i chyba mógłbym jechać w jedną, albo w druga stronę z zamkniętymi oczami. Wiem, gdzie ktoś pobudował nowy dom, gdzie można
zatrzymać się na dobre jedzenie, albo kawę, gdzie należy
zwolnić, bo akurat kiepski odcinek.
Wraca Pan do Szczecina na każdy weekend?
Staram się być z rodziną co tydzień, ale czasami zostaję
na weekend w Łodzi, bo są sprawy do załatwienia na miejscu.
Nie szkoda tych godzin za kółkiem?
Niektórzy tracą czas w inny sposób, albo na nicnierobieniu. Dla mnie podróż do Szczecina albo z powrotem nigdy nie jest stratą czasu, bo spędzam ją na rozmowach.
Praktycznie od momentu, kiedy siadam za kierownicą, zaczynam dzwonić – do znajomych, do rodziny, ale też dużo
spraw zawodowych mogę wtedy pozałatwiać. To dobry
moment na rozmowy i dopięcie spraw, na które zwykle
brakuje czasu. Poza tym dziś podróżuje się zupełnie inaczej, niż jeszcze 10 lat temu. Autostrady dają komfort jazdy
i skracają czas na dojazd. Kiedyś z Łodzi do Szczecina jechało się średnio 7-8 godzin, teraz niewiele ponad 4. Zmieniliśmy się, jesteśmy bardziej mobilni i nie sprawia nam
problemów dojazd do pracy. Zresztą w łódzkim ośrodku
jest koleżanka, która przyjeżdża do nas z Katowic. Są osoby, które dojeżdżają z Warszawy. Położenie Łodzi sprawia,
że stąd jest dzisiaj wszędzie blisko.

54

Lubi Pan telewizję?
Ja telewizji nie lubię, ja ją kocham! Praktycznie całe moje
zawodowe życie jest z nią związane. W latach 90. miałem krótki epizod z gazetami, ale dość szybko poczułem,
że dziennikarzem prasowym nie chcę być. Później była już
tylko telewizja. Pracowałem w Telewizji Polskiej, w TVN,
w Telewizji Toya. Telewizja ma to czego nie ma ani radio,
ani prasa – potrafi wywołać emocje, czasami ogromne, samym obrazem. Jest zawsze na miejscu, gdy dzieje się coś
ważnego, interesującego i umożliwia widzom uczestniczenie w tym. Mamy teraz taki czas, że potrzebujemy żyć
online, być na bieżąco z wydarzeniami, które rozgrywają
się w różnych miejscach. Telewizja umożliwia to, a przy
okazji nie każe nam angażować się w żaden inny sposób
– nie musimy czytać, słuchać i wyobrażać sobie czegoś.
Na ekranie wszystko widać, słychać i prawie czuć. A przy
tym ta adrenalina, która często uzależnia…
Opowiada Pan o tym z ogromną pasją…
Tak, bo telewizja to moja pasja. Zresztą nie tylko moja. Zespół, który tworzymy dziś w łódzkiej TVP, to w większości
pasjonaci, którzy bez robienia telewizji byliby nieszczęśliwi. Udało mi się przyciągnąć sporo nowych osób i to
z różnych redakcji. Bardzo się cieszę z naszego ostatniego
transferu, z przejścia do nas Przemka Naze. Po wielu latach pracy w Radio Łódź, robieniu informacji i publicystyki zdecydował się na telewizję. Przyszły do nas osoby z
Polastu, Telewizji Toya. To świadczy, że środowisko dziennikarskie w Łodzi dostrzega, że idziemy w dobrą stronę.
Dyrektorem Oddziału TVP w Łodzi jest Pan od stycznia
2019 roku. Czy obejmując stanowisko, dostał Pan jakieś
konkretne zadania dotyczące TVP Łódź? Może właśnie
chodziło o wymianę starych na nowych?
Od prezesa TVP, który zatrudniał mnie na tym stanowisku, nie dostałem żadnych wytycznych, a już na pewno
nie rozmawialiśmy o tym, że mam robić telewizję polityczną i sprzyjającą określonym partiom, jak sądzą niektórzy. A jeżeli chodzi o wymianę kadrową, to może jestem
niesprawiedliwy w ocenie przeszłości, ale mam wrażenie,
że kiedy tu przyszedłem, to trafiłem do redakcji, która
wymagała nowej perspektywy. Często słyszałem, że dobrze jest, jak jest i nie należy tego zmieniać. A ja chciałem
zmian, chciałem wprowadzić do łódzkiego ośrodka trochę

więcej młodych osób i sprawić, żeby ci, którzy są tutaj od
wielu lat, inaczej spojrzeli na telewizję i na to, co mają do
zaoferowania widzom. I myślę, że to się udaje. Odeszły te
osoby, z którymi nie było mi po drodze, miały inną wizję,
dla których zmiana była problemem, a przychodzą nowe,
z nowymi pomysłami i zapałem. Dziś zespół TVP Łódź to
mieszkanka młodości i doświadczenia, i jestem przekonany, że to wpłynie na jakość naszej oferty. Wybudowaliśmy
nowe studio wirtualne, to będzie wielka zmiana mentalna dla całego zespołu. W ciągu najbliższych lat zmieni się
cała technologia w ośrodku. To będzie wielkie wyzwanie,
które wymusi rozwój na każdym poziomie realizacyjnym.
Jest Pan związany z telewizją już od ponad 20 lat. Co się
przez ten czas zmieniło w dziennikarstwie telewizyjnym
i w samej telewizji?
Jeżeli chodzi o stronę techniczną, to praktycznie wszystko.
Internet i rozwój technologii sprawiły, że dziś smartfon jest
tak samo ważny, jak kamera. Wystarczy go włączyć i można nagrywać, a jak jest zasięg, to od razu nadawać. Zmieniło się też dziennikarstwo. Kiedyś w telewizji, i chyba we
wszystkich mediach, więcej było programów komentujących rzeczywistość. Teraz najważniejsze są emocje. Tego
właśnie oczekują widzowie, słuchacze czy czytelnicy. Dziś
przekaz bez emocji jest nieatrakcyjny, można powiedzieć,
że nudny. Zmieniła się telewizja, bo zmienił się widz.
Kto ogląda TVP Łódź – mieszkańcy regionu czy łodzianie?
Nasz widz to w zdecydowanej większości mieszkaniec
Piotrkowa, Sieradza, Radomska czy innych miejscowości
województwa łódzkiego. I właśnie z myślą o nich i dla
nich przygotowujemy programy w TVP Łódź. Łódzkie
Wiadomości Dnia, najważniejszy nasz program informacyjny, przede wszystkim informuje o sprawach ważnych
dla regionu. Jesteśmy z kamerą w tych miejscowościach,

w których jest coś ważnego do pokazania. Nasz poranny
program śniadaniowy „Budzi się ludzi” często realizujemy w miejscowościach, które nas do siebie zaproszą.
Ostatnio byliśmy w Rogowie, wcześniej w Bełchatowie,
Bogusławicach. Tam nas oczekują i oglądają.
Pandemia koronawirusa wpłynęła w jakichś sposób
na działalność oddziału, musieliście dokonać jakiś zmian,
zrezygnować z niektórych realizacji?
Nie ma chyba żadnego fragmentu życia, którego nie dosięgłaby pandemia koronawirusa. Również w naszym ośrodku podjęliśmy działania, które miały zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i gościom. Najważniejszą zmianą
był podział zespołu na cztery grupy, które nie mogły się
ze sobą spotykać i pracować. Zrobiliśmy tak na wypadek
ewentualnej kwarantanny.
Od początku powstania TVP Łódź w 1956 roku ma
swoją siedzibę w tym samym miejscu. Najpierw były
to pomieszczenia w wieżowcu Centrali Przemysłu
Tekstylnego, a dwa lata później łódzka trójka
przeprowadziła się do obecnej siedziby przy Narutowicza
13. Słyszeliśmy, że są plany wybudowania nowej
siedziby? Czy zdradzi Pan coś więcej na ten temat?
To prawda, są plany i są pieniądze zarezerwowane na ten
cel. Czekamy teraz na decyzję zarządu TVP i jak wszystko pójdzie tak, jak planujemy, to w przyszłym roku ruszy
cały proces. Za kilka lat będziemy mogli przeprowadzić
się do nowej i nowoczesnej siedziby.
A gdzie planowana jest inwestycja?
Nie powiem dokładnie gdzie, ale zdradzę, że przy ulicy Piotrkowskiej. 
Rozmawiali

Beata i Robert Sakowscy
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Zatrudnimy dla Ciebie Słońce

zainstalowanej w fotowoltaice. To oznacza prawie trzykrotny wzrost rok do roku. Tylko w pierwszym kwartale 2020
przyłączono do sieci około 300 megawatów mikroinstalacji.

Niech już zawsze płaci Twoje rachunki za prąd
Fotowoltaika to dziś temat numer jeden w polskiej energetyce. Dzięki
niej można nie tylko znacząco obniżyć rachunki za prąd, ale także zadbać
o środowisko naturalne. O tym dlaczego instalacje fotowoltaiczne stają się
coraz bardziej popularne opowiada Marcin Łazaj, prezes 3S Group OZE,
firmy zajmującej się odnawialnymi źródłami energii, która poza budowaniem
biznesu angażuje się w projekty dedykowane ochronie środowiska.

LIFE IN Łódzkie: Dlaczego warto już dzisiaj zamontować
panele fotowoltaiczne?
Marcin Łazaj: Podstawowa zaleta i korzyść to przede wszystkim możliwość wytwarzania darmowej energii elektrycznej
na własne potrzeby, dzięki wykorzystaniu promieniowania
słonecznego. Stąd nasze hasło – „Zatrudnimy dla Ciebie Słońce, niech już zawsze płaci Twoje rachunki za prąd”. Drugim
niezwykle ważnym aspektem, jest ekologiczność tego rozwiązania. Panele fotowoltaiczne wytwarzają czystą energię
elektryczną i nie emitują do środowiska szkodliwych pyłów
i gazów. Prawidłowo zamontowane są praktycznie bezawaryjne i odporne na działanie warunków atmosferycznych.
W obliczu rosnących cen prądu oraz nowych coraz bardziej
rygorystycznych dyrektyw unijnych, posiadanie własnej
elektrowni staje się nieuniknione. Pamiętajmy, że korzystanie z takiej instalacji z założenia ma na celu eliminację kosztów związanych z rachunkami za prąd.
Jak są zbudowane i jak działają panele fotowoltaiczne?
Panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw krzemowych,
które zmieniają energię promieniowania słonecznego
w energię elektryczną. W dużym uproszczeniu proces powstawania energii elektrycznej to efekt padania jednostki
światła, czyli fotonu na płytkę krzemową. Foton pochłaniany przez krzem wybija elektron ze swojej pozycji, zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu
elektrycznego. Panele fotowoltaiczne produkują wyłącznie
prąd stały i żeby korzystać z energii elektrycznej w naszym
gospodarstwie domowym, konieczne jest zamontowanie
specjalnego urządzenia – falownika bądź inaczej inwertera – zamieniającego prąd stały w prąd zmienny.
Od czego zależy wielkość instalacji fotowoltaicznej?
Przede wszystkim od wielkości rocznego zużycia energii
elektrycznej. Dla przykładu statystyczna rodzina żyjąca
w niedużym, jednorodzinnym domu, zużywająca rocznie
około trzech tysięcy kilowatogodzin, będzie potrzebowała
instalacji o mocy około trzech kilowatopików. Obecnie moc
najpopularniejszych paneli waha się między 320 a 370 watopików. Będzie to zatem instalacja zbudowana z dziesięciu bądź
dziewięciu paneli. Większość instalacji fotowoltaicznych
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Głęboko wierzymy, że dzięki naszym
działaniom niechlubna pozycja Polski
na liście państw z największą liczbą
miast w Europie z zanieczyszczonym
powietrzem może się poprawić

montowana jest na dachach. Dlatego też istotną kwestią mającą wpływ na wielkość instalacji jest rozmiar dachu i ilość
dostępnego na nim miejsca. W przypadku braku miejsca
na dachu bądź jego zacienienia, mamy możliwość zamontowania instalacji na ziemi oraz paneli o zwiększonej mocy.
Pamiętajmy, że domowa elektrownia to przede wszystkim
inwestycja na lata. Powinna być wykonana solidnie i spełniać wymogi bezpieczeństwa, ponieważ stanowi integralną
część instalacji elektrycznej budynku. Dlatego ważne jest,
aby montaż powierzyć wykwalifikowanym fachowcom.
Wspomniał Pan, że instalacja fotowoltaiczna pozwala
znacząco ograniczyć, a nawet wyeliminować rachunki
za prąd. W jaki sposób?
Montując instalację fotowoltaiczną, którą przyłączymy do
sieci elektroenergetycznej, stajemy się prosumentem, czyli producentem energii elektrycznej, który korzysta z niej
na bieżąco, a nadwyżki wprowadza do wspomnianej sieci
elektroenergetycznej. Największa korzyść dla prosumenta
wynika z możliwości odebrania wprowadzonej do sieci nadwyżki wtedy, kiedy instalacja nie produkuje wystarczającej
ilości prądu ze względu na krótszy dzień bądź tak, jak w nocy
nie produkuje jej wcale. Warto dodać, że popularność instalacji fotowoltaicznych rośnie z roku na rok. Według danych
Instytutu Energetyki Odnawialnej pod względem przyrostu
mocy instalacji fotowoltaicznych Polska zajmuje piąte miejsce w Europie. Łączna moc zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła w naszym kraju prawie 1500 megawatów, a już w maju 2020 roku przekroczyła
1950. W 2019 roku najwięcej nowych mocy pochodzi z mikroinstalacji, stanowiły one ponad 70 procent całkowitej mocy

„

To bardzo dobrze wróży i zapewnia firmie
stabilny rozwój.
Na brak pracy nie narzekamy, a Klienci wybierają nas, bo zawsze dbamy o ich sprawy. Dokładnie analizujemy potrzeby
rynku, prowadzimy własne badania i staramy się czerpać
wiedzę ze spotkań z przyszłymi prosumentami. Mamy
dobrze wyszkolony zespół wykwalifikowanych instalatorów,
wyspecjalizowany dział finansowy, który zawsze pomoże dobrać najkorzystniejszy sposób sfinansowania oraz doświadczony zespół back office. Jesteśmy pewni jakości naszych
usług oraz produktów. Wysoki standard pracy na każdym
etapie pozwala nam zaproponować nawet 25 lat gwarancji
na zamontowane przez nas instalacje fotowoltaiczne.
Czy można panele montować samodzielnie?
Można, ale zdecydowanie odradzam takie praktyki. Najlepiej powierzyć to fachowcom. Jak pokazuje doświadczenie żywotność instalacji fotowoltaicznej to nawet 35 do 40
lat. By mogła ona działać bezawaryjnie potrzeba znacznie
więcej niż tylko umiejętność określenia jej wielkości, czy
rodzaju i mocy paneli. Większość Klientów ocenia ofertę
poprzez markę paneli oraz inwertera. Nic bardziej mylnego. Instalacja fotowoltaiczna to nie tylko panele i inwerter.
Przed montażem należy ocenić wiele parametrów i na ich
podstawie dobrać bardzo wiele elementów instalacji fotowoltaicznej choćby takich jak właściwe zabezpieczenia,
odpowiedni rodzaj okablowania, czy uziemienie. Jeżeli
nie weźmiemy tego pod uwagę, nie ma mowy o bezawaryjnej pracy przez długie lata, a przecież o to chodzi.
Sporo powiedzieliśmy już o instalacjach fotowoltaicznych
w wymiarze ekonomicznym, ale przecież poza nim
istotny jest także ich aspekt ekologiczny.
Zdecydowanie tak. Oferując naszym Klientom instalację fotowoltaiczną, czy jak kto woli przydomową elektrownią, sprzedajemy nie tylko urządzenia do produkcji
prądu. Głęboko wierzymy, że dzięki naszym działaniom
niechlubna pozycja Polski na liście państw z największą
liczbą miast w Europie z zanieczyszczonym powietrzem
może się poprawić. Każdy z nas powinien zrobić coś, co
pozwoli zachować środowisko naturalne dla przyszłych
pokoleń i my w 3S Group to robimy dzięki odnawialnym
źródłom energii. Może to zabrzmi górnolotnie, ale wszystko, co do tej pory robiłem w sferze zawodowej, musiało
dawać mi poczucie, że jest też wartością dodaną dla innych. Obiecałem sobie, że dzięki działaniom biznesowym,
które realizujemy z grupą fantastycznych osób z 3S Group,
ten świat za ładnych kilka lat trochę naprawimy (śmiech).

kształtować świadomość efektywnego wykorzystania energii słonecznej w Polsce. Specjalnie z myślą o najmłodszych
przygotowaliśmy konkurs, a w nim zadania dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W konkursie mogą
wziąć udział zarówno całe klasy jak i pojedynczy uczniowie.
Gdzie można uzyskać informacje na temat tego projektu?
Regulamin i harmonogram działań są dostępne na naszej
stronie 3sgroup.pl. Zapraszam serdecznie wszystkich do
udziału. Dla uczestników i laureatów przygotowaliśmy wiele atrakcyjnych nagród i upominków no i przede wszystkim
wspaniale wydaną bajkę pt. „Słońce nad Polską”. 
Rozmawiała Beata
Zdjęcia

Pańska firma realizuje również programy społeczne. Co
aktualnie robicie w tym zakresie?
Oprócz finansowego wsparcia imprez sportowych oraz kulturalnych dla dzieci, młodzieży i seniorów na terenie całej
Polski dzisiaj najważniejszy jest dla nas projekt: „Słońce nad
Polską”. Jest to kampania edukacyjna, kierowana do uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski, która ma

Sakowska

Sławomir Młynarczyk

Częstochowa, ul. Dekabrystów 41 B
biuro@3sgroup.pl
tel. 512 320 999
www.3sgroup.pl
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Silna, spójna marka
gwarantuje sukces
Kiedy nasza strona internetowa odniesie sukces? Jeśli będzie spójna z systemem
tożsamości przedsiębiorstwa czy jego właściciela, użyteczna i atrakcyjna wizualnie
z doskonałymi unikatowymi treściami i odpowiednim targetem. Rozmawiamy
z Joanną Gizgier, właścicielką by Fehu Graficznej Pracowni Intuicyjnej.
LIFE IN Łódzkie: Ostatnio jest o Tobie i Twojej firmie dość
głośno. Dlaczego?
Joanna Gizgier: Wraz z zespołem weszłam przebojowo
w świat Internetu. Dałam się też poznać prywatnie i zrobiłam sporą rewolucję w swoim życiu. Chyba stałam się
niechcący inspiracją dla wielu kobiet – jako mama trzech
wspaniałych córek prowadząca biznes po dość sporej
porażce, jako kobieta, która rzuciła miasto, zamieszkała
na wsi i totalnie zmieniła branżę. Teraz dostaję mnóstwo
telefonów i wiadomości, a firmy się do nas same zgłaszają.
Pracujemy ciężko, a naszym Klientom dajemy to, czego potrzebują, czyli widoczność i skuteczność.
Przypomnij, co to była za porażka?
Prowadząc od wielu lat firmę eventową, stworzyłam własne
przedsięwzięcie na 9,5 tysiąca osób, które nie dostało szansy na wystawienie. Zawiodła promocja wydarzenia, którą
zleciłam firmie zewnętrznej. Utopiłam mnóstwo pieniędzy
i zawiodłam artystów znanych z telewizyjnych ekranów.
Czym się teraz zajmujesz, czym zajmuje się by Fehu?
Tworzymy strony i sklepy internetowe w komplecie z pełnym
brandem oraz pozycjonowaniem. Piszemy teksty unikatowe
pod wyszukiwarki. Wykonujemy zdjęcia produktowe. Łączymy całość z social mediami, konfigurujemy je pod produkt. Ostatnio do naszego zespołu dołączył wspaniały magik
od ilustracji cyfrowej 3D. I śmiało możemy mówić, jak w naszym sloganie, że „Robimy dobrze Naszym Klientom”.
Czy w dobie tak rozbudowanych kanałów w social
mediach, firmy nadal potrzebują stron internetowych?
Bardziej niż kiedykolwiek. Żadne kanały w social mediach
nie zastąpią profesjonalnej strony internetowej, która będzie
zawsze Twoim filarem. To od niej mają wychodzić wszystkie
kanały społecznościowe. To od Twojej strony ma się budować marka i siła. Darmowe kreatory tego nie dadzą, nie wypozycjonują Cię, a wręcz ściągną Cię w dół.
Co to konkretnie znaczy?
Mam świadomość jak osoby zaczynające przygodę z własnym biznesem lub te, których firma znalazła się w kryzysie,
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liczą każdy grosz. Sama go liczyłam lata temu, jak zaczynałam swój pierwszy biznes. Była to hurtownia butów. Runęła
nim powstała, prowadziłam ją przez rok. Później kolejne
moje projekty biznesowe powodowały szarpanie się z opłatami i strach o jutro. Teraz znam przyczynę. Dopiero kiedy
zaczęłam inwestować w swój brand i zbudowałam solidną
wizualnie markę Votre Mariage oraz Votre Event Group zaczęłam zarabiać duże pieniądze. Znaczy to, że ten początkowy, jednorazowy i najważniejszy wydatek jest kluczem do
sukcesu. Zostawiając pracę nad stroną na później, pozbawiamy się na własne życzenie dobrego startu.
Jest dużo firm robiących strony internetowe, dlaczego
wybierają Ciebie?
Chyba musisz zapytać bezpośrednio Klientów (śmiech).
A tak na poważnie, dbamy o wysoką jakość naszych usług,
o ich komplementarność. Dajemy to, co firma musi dostać.
Mój zespół jest tak dobrany, aby marka dostała „prądu z każdej strony”. Nie dostaniesz od nas strony wydmuszki, która ginie w necie i dopiero po wpisaniu pełnej nazwy firmy
się pojawia. A takich stron jest bardzo dużo. To po Twoich
usługach lub produktach mają Cię znaleźć. Silny target jest
najważniejszy. Ostatnio zgłosiła się do mnie klientka z tak
unikatowym towarem, że nie sprzeda się na polskim rynku.
Na dodatek miała domenę z końcówką pl, co oznacza, że nie
byłaby widoczna za granicą. Po dokładnej analizie okazało
się, że trzeba pozycjonować stronę na Petersburg i stworzyć
ją w języku rosyjskim. Bo to właśnie tam jest klient chcący
zapłacić duże pieniądze za jej produkt.
Jak zadbać o odpowiednią widoczność?
To już nasza w tym głowa, żeby mechanizm strony umożliwiał widoczność i funkcjonalność zawartości. Często
widzę ogłoszenia na FB: „szukam osoby do wykonania
strony nie za miliony”. I od razu odpowiedź: zapraszam
do mnie, zrobię za 500 zł. I jak myślę, jak łatwo ludzie wyrzucają to 500 zł do śmieci w nadziei na lepsze jutro, to
jest mi po prostu przykro, bo wiem, że zostali naciągnięci.
Lepiej już, aby oddali te pieniądze na dom samotnej matki.
Mówisz, że Wasze strony są nowoczesne?
Tak. Korzystamy z dobrodziejstw technologii. Strony są ruchome, dynamiczne, dostojne. Wszystko zależy od rodzaju firmy.
Ale nie każdy chce taką dynamiczną stronę?
Bo nie każdemu taka strona przystoi. Wyobraź sobie,
że przygotowuję stronę dla trenera personalnego, na której kompletnie nic się nie dzieje, jest ona statyczna. To kłóci się z wizerunkiem takiej dynamicznej osoby. I w drugą
stronę, jeżeli zaglądasz na stronę prawnika, nie chcesz,
aby na niej latały długopisy i krzesła. Oczekujesz powagi
zawodu i przekazu skuteczności w działaniu.

Czy wiesz, że jeżeli mieszasz na stronie słowa np. tytuły
po angielsku, część treści po polsku to znikasz w sieci. Bardzo ważne jest dobranie języka do miejsca, gdzie jest Twój
klient. Tak samo jeżeli np. masz kawiarnie i używasz słowa
kluczowego ,,dobra kawa’’, które jest wysoko punktowane
w wyszukiwarce. Teoretycznie będziesz miał ogromny
ruch na stronie, a w praktyce klientów może 10 procent
z wejść. Dlaczego? Bo na to hasło wejdą różne targety, czyli: klient, który chce kupić kawę do hurtowni, pani domu,
która szuka rankingu kaw, ktoś, kto chce jej się napić, czyli
Twój klient pod warunkiem, że jest w Twoim mieście, ktoś,
kto szuka fajnego postu na FB i wiele innych.
Czy wszystkie strony, które tworzy by Fehu są
responsywne?
Nie wyobrażam sobie, by było inaczej, to już jest standard.
Responsywność strony polega na takim jej przygotowaniu, aby dostosowywała się do rozmiaru każdego urządzenia mobilnego, na którym jest wyświetlana.
To podsumujmy.
Jeśli od początku postawisz na jakość strony czy sklepu,
na profesjonalny aspekt wizualny oraz odpowiedni target
i zrealizujesz to w komplecie, to jest to bez wątpienia przepis na sukces. Ten pierwszy jednorazowy wydatek, który
zaowocuje nam wieloletnim sukcesem stanie się jednym
z najmniejszych, a jednocześnie najtrafniejszych Twoich
wydatków. Będziesz zarabiać nawet gdy spisz, bo klient
wchodzi o różnych godzinach na Twoją stronę. Jeżeli skupisz się na kliencie i go umiejscowisz w określonym regionie, nie będziesz czekać i tracić czasu. Bo po co Tobie
klient z Zakopanego, jeżeli prowadzisz lakiernie samochodową w Łodzi. Wiadomo, że ten klient zrobi ci tylko
ruch na stronie, ale pieniędzy u Ciebie nie zostawi.
Muszę zapytać. Robicie naprawdę kawał dobrej roboty,
czy jesteście drodzy?
Wiesz, że Warren Buffet powiedział kiedyś ,,Wall Street to
jedyne takie miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają Rolls-royce’ami po radę od tych, którzy do pracy jeżdżą metrem’’,
więc cena zawsze jest uwarunkowana Twoim punktem
widzenia. Ja uważam, że moja firma jest dla każdego. Nie
windujemy cen. A w dodatku jestem przeciwna wydawaniu pieniędzy na płatne kampanie reklamowe, czy to Google AdWord, czy kampanie w social mediach – uważam,
że to zwykłe naciąganie klientów.
Wrócisz kiedyś z powrotem do miasta?
Nie planuję, jest mi tu bardzo dobrze, ale planuję kilka inwestycji, może w mieście, czas pokaże. 
Rozmawiała Beata
Zdjęcia

Nie wspomnieliśmy jeszcze nic o treściach. Czy warto
wyróżniać się niepowtarzalnymi tekstami na własnej
stronie internetowej?
Dobrej jakości treść jest jednym z najważniejszych czynników pozycjonujących. Obecnie każda strona, która chce
być wysoko w wynikach organicznych, powinna skupić
się na tworzeniu tekstów oraz dobraniu języka do strony.

Sakowska

Paweł Keler

by Fehu Joanna Gizgier

by

EHU

Swolszewice Duże, ul. Jana Pawła II 125
tel. 510 400 358
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Stacjonarnie czy online,
czyli jak nauczyć się języka obcego?
O tym jak w czasie pandemii działa szkoła językowa, dlaczego słuchacze
wolą naukę online i jak wyglądają zajęcia opowiada Bożena Ziemniewicz,
założycielka szkoły językowej BRITISH CENTRE w Łodzi.
LIFE IN Łódzkie: Czy we wrześniu będzie można już
korzystać ze stacjonarnej, a nie tylko zdalnej nauki
języków obcych w BRITISH CENTRE?
Bożena Ziemniewicz: Przez ostatnie 27 lat działaliśmy
pod hasłem „a guarantee of success”, teraz działamy pod hasłem „BRITISH CENTRE – a guarantee of safety”. Obecnie
największą naszą troską jest zapewnienie bezpieczeństwa
zarówno osobom, które chcą zapisać się na nasze zajęcia, naszym kursantom, jak i naszym lektorom i całemu zespołowi.
Musimy dbać o to, by cały proces rekrutacyjny i dydaktyczny
był dla wszystkich całkowicie bezpieczny.
To chyba spore wyzwanie, bo przecież nikt nie wie, co
czeka nas w nadchodzących miesiącach?
Procedury bezpieczeństwa w naszej szkole mamy doskonale
przećwiczone, ponieważ w warunkach pandemii prowadzaliśmy już egzaminy, od maja do lipca – 11 sesji egzaminacyjnych Cambridge English Qualifications w naszych salach,
ale też w różnych miejscach w Polsce. Cały proces zapisania
siebie lub dziecka na kurs może odbyć się bezpiecznie poprzez naszą stronę internetową i platformę – nie trzeba tracić czasu ani narażać się na kontakty z innymi. Jesteśmy też
przygotowani do prowadzenia zajęć stacjonarnych, wszystkie nasze sale wyposażone są w środki dezynfekcji, mamy
jasne procedury bezpieczeństwa zakomunikowane też
w Zasadach korzystania z kursów BC i BCKids dostępnych
dla wszystkich naszych kursantów. Stacjonarnie planujemy
małe grupy 4-6 osobowe, w niektórych większych salach
dopuszczamy 8-10 osób. Chcemy w ten sposób zapewnić
kursantom możliwość utrzymania dystansu, choć zdajemy
sobie sprawę, że będzie to ze szkodą dla samego procesu
dydaktycznego, bo będzie utrudniać komunikację między
uczestnikami. A nauka języka to przede wszystkim uczenie
komunikacji. Nie mamy jednak innego wyjścia, musimy dostosować się do obowiązujących przepisów.
Czy oferujecie też zajęcia w formie online?
Oczywiście! Właśnie to jest ta znakomita i bezpieczna alternatywa dla kursów stacjonarnych! Większość naszych
stałych kursantów już zdecydowała, że w nadchodzącym
semestrze wybiera naukę w formie online. W sytuacji wyższej konieczności w ubiegłym roku szkolnym przekonali
się, że nasze kursy, które nazwaliśmy „BC L!VE online”,
są naprawdę znakomite, bardzo skuteczne, dają większy
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komfort komunikacyjny. Pozwalają uniknąć niedogodności,
długotrwałych dojazdów w godzinach szczytu, szumu rozmów w sali zajęciowej i ryzyka zakażenia COVID-19 czy też
choćby klasyczną grypą. BRITISH CENTRE było chyba pierwszą szkołą językową w Łodzi, która w marcu, po zamknięciu placówek oświatowych, wznowiła działalność w formie
zdalnej. W sumie przerwa trwała tylko trzy dni – już od poniedziałku kolejne grupy wznawiały zajęcia online.
Proszę powiedzieć, jak wyglądają zajęcia online
w BRITISH CENTRE.
Każdy inaczej rozumie prowadzenie zajęć online, jedni
na przykład wysyłają słuchaczom instrukcje, co mają zrobić i później sprawdzają wykonane zadania. Inni przesyłają
materiały do „nauczenia się”. Dla nas są to pełnowartościowe
zajęcia z lektorem w czasie rzeczywistym, tyle że prowadzone na odległość, z wykorzystaniem nieco innych narzędzi.
Dodam: znakomitych narzędzi, pozwalających zanurzyć się
w procesie przyswajania języka. Zajęcia online u nas oznaczają po prostu wirtualną klasę, w której dzieje się wszystko to, co podczas zajęć stacjonarnych, z pełnym udziałem
uczniów i lektora, tylko każdy siedzi u siebie w domu, przy
swoim komputerze. Uczestnicy zajęć dzieleni są na grupy
– pary, albo trójki – w zależności od potrzeb. Dla lektora jest to
niezwykle wygodne, ponieważ ma możliwość bezpośredniego przysłuchiwania się wszystkim osobom uczestniczącym
w zajęciach. Bardzo ważne jest to, byśmy podczas zajęć online
widzieli uczestników lekcji, słyszeli ich i mieli z nimi bezpośredni kontakt, dlatego prosimy o pozostawienie włączonych
kamer i mikrofonów przez cały czas. Jeśli trzeba, to lektor
wyłącza mikrofon uczestnika. Najważniejsze jest pełne zaangażowanie kursantów i lektora, możliwość bezpośredniego
stosowania narzędzi wideo i ćwiczeń interaktywnych. Tym
bardziej że one są łatwe do pokazania w komputerze, a trudniej je zastosować w klasie, podczas zajęć prowadzonych
w tradycyjnej formule.
Czy w związku z pandemią zajęcia stacjonarne rozpoczną
się w BRITISH CENTRE z początkiem października?
W tym roku chcemy ruszyć nieco wcześniej. Przede wszystkim z uwagi na nowych kursantów, ponieważ bardzo nam
zależy, by poznali swoich lektorów osobiście. Mamy przeczucie i obawy, że w którymś momencie sytuacja zmusi nas do
zmiany sposobu nauczania we wszystkich naszych grupach
ze stacjonarnego na online. W naszych kursach uczestniczą
uczniowie z różnych szkół i może się zdarzyć, że ktoś zarazi
się koronawirusem. Będziemy wtedy zmuszeni wprowadzić
kwarantannę, a tym samym zamknąć szkołę.
Miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie
i kursanci będą mogli korzystać z zajęć stacjonarnych.
A skoro o nich mowa, to co BRITISH CENTRE ma do
zaoferowania w nadchodzącym semestrze?
Proponujemy naukę angielskiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, a nawet chorwackiego.
W ofercie jest też język polski dla cudzoziemców. Mamy wiele
rodzajów kursów – np. 120-godzinne, podzielone na 60 dwugodzinnych spotkań w ciągu roku szkolnego, kursy egzaminacyjne trwające 160 godzin, które dają dodatkową wiedzę
z zakresu technik egzaminacyjnych, czyli uczą też jak zdawać

BRITISH CENTRE było chyba pierwszą
szkołą językową w Łodzi, która w marcu,
po zamknięciu placówek oświatowych,
wznowiła działalność w formie zdalnej

egzaminy Cambridge na różnych poziomach, mamy kursy
dla maturzystów i ósmoklasistów, przygotowujące do egzaminu maturalnego i na zakończenie szkoły podstawowej,
konwersacje, pozwalające podtrzymać osiągnięty poziom zaawansowania. Mamy oczywiście kursy dla profesjonalistów
z różnych obszarów tematycznych, na przykład dla finansistów czy medyków, najczęściej realizowane na zamówienie
firm i instytucji. I tu trzeba wspomnieć o kursach „mieszanych” – trochę stacjonarnych, a trochę online, w zależności
od sytuacji w firmie, częstotliwości wyjazdów, preferencji
klientów. Jesteśmy naprawdę bardzo elastyczni.
Dla najmłodszych też znajdzie się coś w ofercie?
Oczywiście. Nie moglibyśmy pominąć naszych najmłodszych kursantów. Specjalnie z myślą o nich przygotowaliśmy
nasz autorski program BC Kids i BCK L!VE online, będący
efektem wielu lat pracy i doświadczeń naszych metodyków.
Jest on zintegrowany z National Geographic Learning – prestiżowym programem nauczania opartym na wspaniałych
filmach, zdjęciach i prawdziwych opowieściach National
Geographic. Scenariusze lekcji oparte są o metodę zwaną
CLIL (Content Language Integrated Learning), która zakłada
połączenie nauki języka angielskiego z elementami wiedzy
ogólnej z różnych przedmiotów, w tym wiedzy o kulturze
innych krajów. W efekcie dzieci nabywają kompetencje niezbędne do życia we współczesnym świecie.
Słyszałam, że bardzo dbacie o swoich słuchaczy. Co
takiego wyjątkowego im oferujecie w BRITISH CENTRE?
To prawda, już na starcie dajemy pisemną gwarancję, że ich
nauka zakończy się sukcesem. Oczywiście do tego, by była
skuteczna, kursant musi spełnić określone warunki – jednym
z nich jest uczestnictwo w zajęciach, bez tego nie da się osiągnąć sukcesów. Dajemy też gwarancje egzaminacyjne – jeśli
jakimś cudem słuchacz nie zda, dotrzymując warunków
gwarancji, bierzemy na siebie ciężar jego ponownego przygotowania. Oferujemy bezpłatne konsultacje, co jest rzadkością
na rynku, zapraszamy na lekcje próbne, egzaminy próbne
z egzaminatorami Cambridge, oferujemy zniżki kontynuacyjne i rodzinne, dajemy możliwość rozłożenia płatności
na kilka rat. Mamy również program lojalnościowy „Opłaca
się polecać”, polegający na tym, że każdy, kto poleci BRITISH
CENTRE swoim znajomym, może otrzymać za to wynagrodzenie. Jeśli polecisz nas ośmiu osobom, które zapiszą się na kursy w naszej szkole, otrzymasz roczny kurs gratis! Dbamy też
bardzo o to, by każda grupa była jednorodna pod względem
poziomu zaawansowania, bo to gwarantuje największą skuteczność nauki. A my jesteśmy naprawdę skuteczni! 
Rozmawiała Beata
Zdjęcie Justyna

Sakowska

Tomczak
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„Dwudziestolatki” z Selgrosa,
czyli hala z okrągłą rocznicą

życia. Kiedy przed ponad dwudziestoma laty szukała
pracy, Selgros był jedną z kilku firm, które zareagowały na jej aplikację. – Duże znaczenie miały warunki finansowe, które tutaj mi zaproponowano – wspomina.
– Jednak wtedy, chyba bardziej niż dziś, ważniejsze od
pieniędzy było to, że to firma duża, stabilna i pewna.
Dwadzieścia lat temu Pani Barbara została pracownikiem działu spożywczego. Kilka lat później awansowała
na zastępcę kierownika w dziale słodycze, a przed dwunastu laty została kierownikiem działu warzywa i owoce. – To najbardziej kolorowy dział w Selgrosie – śmieje
się i zaprasza do zakupów. – Warto, mamy tutaj największy wybór owoców egzotycznych w Łodzi!

48 osób z dwudziestoletnim stażem

Hala Selgros przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi powstała ponad 20 lat temu i zatrudnia dziś 219 osób. Jedna piąta pracowników pracuje w hali od samego początku. Nazywani
przez dyrekcję i współpracowników z młodszym stażem
„dwudziestolatkami”, stanowią ważną część załogi.

Ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego,
oferująca pełne zaopatrzenie dla osób
prowadzących działalność gospodarczą. Z sukcesem działa w 18 polskich oddziałach, zatrudniając przeszło cztery tysiące pracowników.
W Łodzi działają dwie hale Selgros przy ulicy Rokicińskiej i Pabianickiej. Od 2014 roku działa również sklep internetowy www.
Selgros24.pl, który umożliwia dokonywanie zakupów przez Internet dla zarejestrowanych klientów Selgros Cash & Carry.

Półtorej godziny do pracy, ale warto!

Kiedy ponad dwadzieścia lat temu wybudowano w Łodzi halę Selgros przy ulicy Rokicińskiej 190, rozpoczęto
nabór pracowników. Pierwsi chętni do pracy pojawili
się tłumnie, a na jedno miejsce aplikowało po kilkadziesiąt osób. Panujące wtedy w kraju duże bezrobocie i spora konkurencja na rynku pracy nie dawały
dużych szans na znalezienie interesującego i dobrze
płatnego zajęcia.
Otwarcie hali było zatem wielką okazją dla wszystkich, którzy szukali solidnego pracodawcy. Na rozmowę kwalifikacyjną trzeba było czekać kilka godzin.
Wielu z tych, którzy dwadzieścia lat temu rozpoczęli tu pracę, szanują ją do dziś. Jak choćby Agata
Baran, pracująca w dziale spożywczym. W szczycie
komunikacyjnym bywa, że dojazd na Rokicińską,
albo powrót do domu zajmuje jej prawie półtorej godziny, ale jak sama mówi, warto tu pracować. – Mogłam poszukać pracy bliżej domu i jestem pewna,
że nie miałabym problemów ze znalezieniem zajęcia – opowiada. – Myślę, że nawet zarobki byłyby
porównywalne, ale… Nie muszę się denerwować czy
właściciel czasem nie powie, że nie ma z czego zapłacić. Mam pewność, że co miesiąc, z regularnością jak
w szwajcarskim zegarku pieniądze wpłyną na konto. Mam wszystkie świadczenia, dodatkowy pakiet
medyczny. Ta pewność i stabilność rekompensuje mi
czas spędzany na dojazdach.

Barbara Agier

Agata Baran

Izabela Jagiełło

Małgorzata Paprocka

Arkadiusz Goss

Artur Jarzyna

Tu można być zauważonym i docenionym.

Czuję, że ta firma dba o mnie.

Żeby zdobyć tę pracę, wystałam osiem godzin w kolejce.

Każdy może tutaj znaleźć odpowiednie
miejsce dla siebie.

Dwadzieścia lat temu setki osób chciało
pracować w Selgrosie. Mnie się udało.

Mamy dobre kontakty z naszymi klientami.
Szanujemy się nawzajem.

kierowniczka w dziale warzywa i owoce
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Pyta Pan, jak się pracuje w Selgrosie? Skoro jestem tu
od dwudziestu lat, to samo to mówi za siebie – gdyby
było źle, to nie spotkalibyśmy się tu dziś – dla Barbary
Agier, kierowniczki w dziale warzywa i owoce, praca
w hali Selgros jest najważniejszą zawodową przygodą

Choć przez dwadzieścia lat wiele się w Łodzi zmieniło, to
jedno pozostało po staremu – w zgodnej opinii większości pracowników, Selgros przy Rokicińskiej w dalszym
ciągu pozostaje dobrym pracodawcą. W tym przypadku
powiedzenie, że to ludzie świadczą o firmie, ma doskonałe uzasadnienie. W Łodzi trudno znaleźć firmy, w których jedna piąta pracowników miałaby ponad 20-letni
staż. W przypadku hali Łódź Rokicińska na 219 pracowników aż 48 to „dwudziestolatki”, jak nazywają ich kierownictwo hali i współpracownicy z młodszym stażem.
– W ostatnich latach praca w handlu bardzo się zdewaluowała – mówi Marek Chruścielewski, dyrektor hali
Selgros Łódź Rokicińska. – Można powiedzieć, że kiedyś
sprzedawcy byli panami świata, których błagało się
o towar. Dziś są narażeni na frustrację i gniew klientów. Coraz trudniej jest znaleźć osoby, którym podoba
się praca w handlu i którzy chcieliby związać z branżą
swoje życie zawodowe. A przecież to właśnie oni dbają
o nas, zapewniając komfort zakupów i życia.
Dyrekcja hali przy Rokicińskiej od początku postawiła duży nacisk na budowanie dobrych relacji z pracownikami, angażowanie ich w sprawy firmy, budowanie zaufania. Kiedy poszukiwani są pracownicy
na stanowiska menedżerskie, zawsze odpowiednich
osób szuka się wewnątrz firmy. Dzięki temu wielu
z dzisiejszych „dwudziestolatków” mogło awansować
i poszerzyć swoje kompetencje.

Selgros Cash&Carry

pracownik działu spożywczego

kasjerka

pracownik działu przyjęcia towaru

kierownik w dziale elektrycznym

kierownik w dziale reklamacji i informacji
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Samotna matka? Chętnie zatrudnimy

Kiedy przyszłam i zobaczyłam te tłumy, to zwątpiłam,
że dostanę tutaj pracę – wspomina Izabela Jagiełło, kasjerka. – Poza tym byłam samotną matką z dwójką małych dzieci, więc wydawało mi się, że jestem zupełnie bez
szans. Jednak jakieś przeczucie podpowiadało mi, żeby
zostać i poczekać na swoją kolej. Zostałam i nawet deszcz,
który wtedy spadł, nie przegonił mnie stąd. I dobrze…
Kiedy pani Iza, zmoknięta i zmęczona czekaniem, weszła na rozmowę kwalifikacyjną, nie miała większych
oczekiwań. Chciała po prostu dostać tutaj pracę. Jakąkolwiek... – Od osoby, która się ze mną spotkała, usłyszałam, że oni nie mają nic przeciwko samotnym matkom
i chętnie mnie zatrudnią. Dostałam propozycję na stanowisko kasjerki. Oczywiście przyjęłam ją.
Na kasie pracuje przez 20 lat. Dziś jako starsza kasjerka przyucza do zawodu innych. Trochę żałuje,
że młodych trudno jest teraz związać z firmą. – Wpadają na dwa, trzy miesiące, nauczą się obsługi kasy i lecą
do innej firmy. Z pracą dziś jest inaczej – teraz to nie
człowiek szuka pracy, tylko praca czeka na człowieka.
Jeszcze inaczej tamten dzień sprzed ponad 20 lat
wspomina Jacek Radke, kierownik w dziale chemia.
– Pamiętam trzy blaszane kontenery, w których byliśmy przyjmowani na rozmowy kwalifikacyjne i tłum
ludzi – mówi. – Gdy przyszła moja kolej wszedłem i zaczęliśmy rozmawiać. Na końcu usłyszałem: zatrudnimy pana, ale musi się pan nauczyć obsługi wózka widłowego. Ma pan na to dwa tygodnie, a później proszę
się do nas zgłosić. Dwa tygodnie później Jacek Radke
stawił się na Rokicińskiej z dokumentem poświadczającym nowe kompetencje.

Atmosfera w pracy ważna, jak pieniądze!

Selgros jest elastyczny wobec swoich pracowników.
Praca w firmie handlowej ma różne odcienie. Zmianowy system sprawia, że ci na poranną zmianę zaczynają
pracę szarym świtem, a ci z popołudniowej kończą ją
późnym wieczorem. Do tego praca w weekendy, kiedyś w soboty i niedziele, dziś tylko w soboty, ale i tak
nie wszystkim to pasuje. Z różnych względów – czasami
sytuacja rodzinna wymaga regularnych, stałych godzin

Firma specjalizująca się w hurtowych dostawach dla hotelarstwa,
gastronomii, firm cateringowych
oraz ośrodków opieki społecznej.
Jako kompleksowy dostawca oferuje szeroki asortyment towarów, obejmujący zarówno żywność, jak i pełne wyposażenie oraz urządzenia dla profesjonalnych kuchni i ośrodków
zbiorowego żywienia. Firma ma w Europie ponad 130 tysięcy
klientów, zatrudnia około dziewięciu tysięcy pracowników i ma
1,3 miliarda euro obrotu.

pracy, a czasami zwyczajna potrzeba zmiany. W Selgrosie rozumieją te potrzeby i nie robią problemów, gdy
ktoś potrzebuje zmienić zadania na mniej absorbujące.
– Pracuję w Selgrosie już ponad 20 lat. Przez cały
czas na hali, ale w pewnym momencie poczułam się
zmęczona pracą w każdy piątek i świątek. Dlatego poprosiłam o przeniesienie do działu przyjęcia towaru
– opowiada Małgorzata Paprocka. – Trochę poczekałam i jak się zwolniło miejsce, to nikt nie robił problemu z przeniesieniem mnie tutaj.
Przeprowadzone kilka lat temu badania w niemal
pięciuset największych koncernach z listy Fortune 500 wykazały, że na staż pracy w firmie wpływa
kilka czynników, takich jak wysokość pensji, forma
umowy, możliwość rozwoju zawodowego, czy dodatkowe świadczenia.
„Dwudziestolatki” z łódzkiego Selgrosa wymieniają
jeszcze jeden – atmosfera w pracy. A ta w hali przy Rokicińskiej jest ich zdaniem bardzo dobra. – To zrozumiałe,
że jeżeli w jednej firmie pracuje się przez dwadzieścia
lat, to nie tylko dla pieniędzy – mówi Artur Jarzyna, szef
działu reklamacji. – Ważne jest też to, czy kierownictwo
dobrze traktuje pracowników, czy pracownicy czują się
dobrze ze sobą i przede wszystkim to, czy ma się przyjemność z pracy. Jeżeli na wszystkie te pytania pada odpowiedź tak, jak w moim przypadku, to znaczy, że ma
się pracę w dobrej firmie. 

Marek Lewandowski

Jacek Radke

Mariusz Ścieśko

Co tu dużo mówić, jestem tu 20 lat, bo to
dobra firma.

Każda praca to przede wszystkim ludzie,
a tutaj ludzie są świetni!

Nie szukam innego miejsca dla siebie, bo
tutaj mi dobrze.

zastępca kierownika w dziale AGD
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Transgourmet

kierownik w dziale chemia

pracownik działu przyjęcia towaru

Łódź staje
się coraz
ładniejsza
Zmiany, zmiany, zmiany. Łódź zmienia się każdego roku,
przybywa miejsc, które odzyskują dawny blask, powstają
nowe przestrzenie do rekreacji, nowe miejsca odpoczynku, nowe ulice. Warto przyjrzeć się niektórym projektom,
które zostaną zrealizowane w najbliższym czasie.
Intensywne prace trwają w pałacu Maksymiliana
Goldfeder, czyli przy ulicy Piotrkowskiej 77. Lokalizacja zyskała sławę dzięki takim lokalom jak Irish
Pub, Klub Spadkobierców czy legendarne już „Siódemki”. Po modernizacji powstaną przestrzenie dedykowane działalności gastronomicznej oraz szesnaście lokali biurowych.
Rozpoczęły się też prace w willi Hilarego Majewskiego, dawnego architekta miasta, mieszczącej się
przy ulicy Włókienniczej. Pałac Poznańskich i Heinzla, Grand Hotel, willa Herbstów, czy cerkiew
pw. Aleksandra Newskiego – to jedne z najbardziej
znanych i najwybitniejszych jego realizacji. Zmienia się także otoczenie Pasażu Róży. Podwórko z lustrzaną instalacją artystyczną Joanny Rajkowskiej
zostanie rozbudowane i połączone z ulicą Zachodnią oraz placem Wolności.

Ulice, park i Rynek Starego Miasta

Jesienią zaczną się prace przy budowie trzech nowych ulic w Śródmieściu, jedna z nich połączy ulicę Traugutta z Tuwima, dwie kolejne: Kilińskiego
z Sienkiewicza. Jeszcze w tym roku rozpocznie się też
przebudowa areny lekkoatletycznej Rudzkiego Klubu
Sportowego. A w 2022 roku miasto odda do użytkowania kolejny woonerf w Łodzi, który powstanie na ulicy Mielczarskiego.
Zmieni się także Rynek Starego Miasta, który zostanie gruntownie przebudowany. W centralnej
części rynku pojawi się fontanna, powstaną zadaszone miejsca do handlu, dosadzone zostaną drzewa. Sąsiadujący z rynkiem Park Staromiejski także
przejdzie spektakularną metamorfozę – pojawi się
nowa fontanna, żywopłoty akcentujące linię przedwojennej zabudowy, zielony amfiteatr, skatepark
i kolejny plac zabaw. 
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Tylko wyjątkowe pomysły
Miała dość pracy u kogoś, więc
podjęła decyzję o założeniu własnej
agencji marketingowej. I choć początki
nie były łatwe, dziś robi wreszcie
to, co lubi. O swojej pasji i pracy
opowiada Aleksandra Wróbel,
prezes i założycielka agencji
kreatywnej Ideas Factory.

Trudno jest działać w rozproszonej
strukturze, szczególnie w sytuacjach, kiedy
trzeba regularnie realizować określone
działania. Jak Ideas Factory radzi sobie z tym?
Nasz zespół to osoby o zupełnie innych charakterach,
doświadczeniu i umiejętnościach. Specjalizujemy się
w innych dziedzinach marketingu i interesują nas
różne dziedziny nauki. Reprezentujemy inne pokolenia, a pomimo tego świetnie się ze sobą dogadujemy i motywuje nas to samo – chęć robienia
rzeczy niepowtarzalnych i takich, o których nie
da się zapomnieć. A przy okazji czerpiemy z tego
wiele satysfakcji. Jeśli nasza praca jest jednocześnie naszą pasją i najlepszą z zabaw, to czy można
chcieć więcej? Czasami żartujemy sobie, że działania,
na które się decydujemy, są tak szalone i oryginalne,
że przestraszyłyby niejedną osobę. Ale właśnie
dzięki temu zdobywamy nowych klientów, realizujemy niepowtarzalne kampanie i zwiększamy
zyski naszych klientów. A wszystko dzięki determinacji i przekonaniu, że tylko wyjątkowe
pomysły dadzą wyjątkowe efekty.

LIFE IN Łódzkie: Zamiast spokojnej pracy na etacie
zdecydowała się Pani na założenie własnej agencji
reklamowej. Warto było?
Aleksandra Wróbel: Warto, choć to zawsze można ocenić dopiero z perspektywy czasu. Wielu osobom wydaje
się, że nie ma nic prostszego niż poprowadzić własny biznes, a to wcale nie jest takie bezproblemowe. Kiedy jest
się na etacie to nie myśli się o zleceniach, pieniądzach
na wypłatę, wyposażeniu stanowiska pracy. Własna firma to ciągła walka ze wszystkimi o wszystko – o klienta,
o jakość, czy wreszcie o pozycję na rynku.

Jak wygląda komunikacja w zespole? Bo
prowadzenie teamu, w którym są specjaliści
z wielu obszarów marketingu, chyba nie jest łatwe?
Mamy sprawdzony system komunikacji, który pozwala
nam nie tracić czasu na zbędne spotkania i długie rozmowy telefoniczne. Spotykamy się regularnie na naszą burzę
mózgów, przy czym często korzystamy z metody Design
Thinking oraz wszelkich metod bliskich Value Propositon,
gdzie zrozumienie potrzeb klienta, zalet produktu jest niezbędne w budowie strategii marketingowej. Po tym wyznaczamy każdemu obszary pracy. Dajemy sobie odpowiedni
czas na realizację, każdy indywidualnie – to bardzo ważne,
ponieważ w Ideas Factory nie ma deadline’ów – i działamy.

To dlaczego wybrała Pani pracę na własny rachunek?
Zawsze miałam silną potrzebę tworzenia i realizacji nowych projektów. Jednak kiedy się pracuje na etacie, nie
zawsze ma się na to szansę. Czasami ilość i różnorodność
projektów może być zbyt duża dla jednej firmy, a kiedy
ciągle prowadzi się komunikację marketingową i realizuje
działania PR wyłącznie dla jednego brandu, to w pewnym
momencie człowiek się wypala i przestaje być kreatywny.
Tym bardziej, gdy klient jest na przykład konserwatywny
i potrzebuje prostych, schematycznych rozwiązań. Tak
było ze mną – poczułam, że moja kreatywność została mocno ograniczona. Powiedziałam sobie wtedy dość i zaczęłam
myśleć o samodzielnej działalności. Poza tym od wielu
osób słyszałam, że powinnam się zająć czymś własnym,
obsługiwać wielu klientów i planować dla nich strategie
i kampanie marketingowe, bo się do tego doskonale nadaję.
Postanowiłam stworzyć w Łodzi wyjątkowe miejsce, prawdziwą manufakturę pomysłów, wpływających na rozwój
moich klientów i większą sprzedaż ich usług i towarów. To
był ten moment, w którym zrodził się Ideas Factory.
Kiedy tworzy się nową firmę, to zawsze szuka się
własnych rozwiązań, które mają sprawić, że firma będzie
skuteczna i inna niż wszystkie. Tworząc Ideas Factory,
na co położyła Pani największy nacisk?
Pamiętałam, jak męczące dla mnie było pracowanie w sztywnych strukturach firmowych, przychodzenie o określonej godzinie do pracy i przesiadywanie tam osiem godzin.
Jedynym urozmaiceniem były przeróżne wielogodzinne
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współpracownikami nie są osoby uczące się, zdobywające dopiero doświadczenie. To przedsiębiorczy, terminowi i wyspecjalizowani w swojej dziedzinie
fachowcy od PR-u i marketingu.

Jeżeli nikt nie pilnuje czasu, to jak się wyrabiacie
z realizacją określonych działań tak, żeby zdążyć
ze wszystkim?
Podczas planowania każdy indywidualnie określa, ile potrzebuje czasu na swoje zadania i dostaje go. Dzięki temu
jeszcze żadna osoba z zespołu nie spóźniła się z realizacją,
wręcz przeciwnie, dzięki spokojnej atmosferze i wsparciu, które zawsze dostaje się od reszty zespołu, często realizujemy swoje zadania wcześniej.
spotkania, które nie przynosiły żadnych konkretów. Pozbawiało to kreatywności. Dlatego zdecydowałam, że u siebie
nikogo nie będę zatrudniała na etat, a działalność agencji
oprę na freelancerach. I tak się stało. W ten sposób powstała inna, zdecydowanie wychodząca poza standardowe
ramy współpracy z klientami, lekko szalona, ale bardzo
skuteczna agencja marketingowa. Warto dodać, że naszymi

A jak patrzą na taki model współpracy klienci?
Dla klientów są to również bardzo dobre rozwiązania, ponieważ dostają wsparcie i merytoryczną opiekę na każdym etapie realizowanego projektu. Dedykujemy im indywidualne
rozwiązania w zakresie oferowanych produktów i usług, które przekładają się na wyniki sprzedażowe. Zyskują też możliwość współpracy z wieloma specjalistami. O niektórych
można powiedzieć, że są ekspertami w swojej dziedzinie

– prowadzą szkolenia, piszą artykuły branżowe, świadczą swoje usługi znanym zagranicznym firmom.
W dodatku nie zachodzi tutaj element wypalenia,
nie spotykamy się ze ścianą, ponieważ każdy robi
to, w czym czuje się najlepiej.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy
klientach Ideas Factory. W jakich dziedzinach
oferujecie im swoją pomoc?
Realizujemy projekty szyte na miarę i potrzeby naszych klientów, a specjalizujemy się w działaniach
public relations w sieci. Przygotowujemy strategie
rozwoju marki, w tym również opracowujemy
budowanie Personal Brandingu. Obsługujemy
profile naszych klientów we wszystkich social
mediach, tworząc grafiki, teksty i strategie
rozwoju kanałów. Zwracamy przy tym uwagę
na to, żeby każde działanie przynosiło klientowi
wymierną korzyść, liczoną w złotówkach. Wszystko to jednak jest częścią całej strategii, którą zawsze
przygotowujemy wspólnie z klientami. Jako agencja
możemy się pochwalić stworzeniem kilku pełnych
key visuali marek, które dzisiaj rozkwitają. Tworzymy strony internetowe i sklepy e-commerce
i skupiamy się na ich optymalizacji pod kątem
użytkowników. Każde nasze działanie jest poparte wcześniejszym researchem rynkowym,
badaniem trendów i zachowań klienta. Na zlecenie klientów przygotowujemy i przeprowadzamy
także kampanie outdoorowe.
W swoich działaniach postawiliście również
na ekologiczne gadżety. Co to takiego?
Rzeczywiście oferujemy gadżety reklamowe, utrzymane
w nurcie Eco, co traktujemy jako uzupełnienie oferty.
W ten sposób chcemy propagować i edukować naszych
klientów w temacie zrównoważonego rozwoju, dbałości
o naszą planetę. Gadżety reklamowe, jakie oferujemy to
niejako nasz manifest filozofii „zero waste”. Nie chcemy,
aby gadżety reklamowe naszych klientów były kolejną
wyrzuconą ulotką czy marnej jakości długopisem. Mają
odzwierciedlać markę naszych klientów, być trwałe
i przemyślane, wyjątkowe i ekologiczne.
Na koniec zapytam, dlaczego warto współpracować
z Ideas Factory?
Ponieważ z nami wszystkie działania marketingowe będą
wyjątkowe, oryginalne i na wysokim poziomie. Dzięki temu
firma nie będzie jedynie podążała za postępem, tylko wyznaczy jego kierunek. Zapraszam do współpracy i obiecuję,
że razem zawojujemy rynek i pomożemy zwiększyć zyski! 
Rozmawiał Robert

Sakowski

Łódź, ul. Karpacka 16 lok. 9
tel. 733 538 597
kontakt@ideasfactory.com.pl
www.ideasfactory.com.pl
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Bawmy się modą
Moda nie ma ograniczeń! To prawda, z którą trudno dyskutować. Jeżeli chcemy wyglądać oryginalnie, znaleźć swój
własny styl i dobrze czuć się w tym co mamy na sobie, to
nie powinnyśmy się ograniczać do trendów i standardów.
Warto szukać ciekawych i fajnych rozwiązań, które będą
nas cieszyć. Takich, które oferuje Studio Mody BEA.
Pamiętacie ten dzień, gdy pierwszy raz wyciągnęłyście z garderoby bluzki, spódnice i sukienki mamy
i zaczęłyście je przymierzać? Miałyście wtedy pięć,
sześć może siedem lat. Te pierwsze przebieranki pozostają w pamięci na zawsze, bo to właśnie od nich
zaczynają się poszukiwania naszego stylu.
Można powiedzieć, że każda z nas ma określony
gust, ale ponieważ obawiamy się oceny innych, to
tylko niektóre z nas nie boją się go pokazać. A przecież, żeby być szczęśliwą, nie trzeba być idealną. Nasz
outfit powinien podążać za nami i w niczym nas nie
ograniczać. Moda i styl ubierania się nie są niczym
strasznym. Warto sobie uświadomić, że przez modę
wyrażamy nasz stosunek do ludzi, życia, świata. To
wszystko widać w naszym sposobie ubierania się. Doceńmy zatem wszystko to, co moda nam umożliwia.
Moda ważna jest także jeszcze z innego powodu. Stare polskie powiedzenie mówi, że jak cię widzą, tak cię
piszą. A zatem to, co mamy na sobie mówi o nas. Dla
osób, które nas nie znają, widzą pierwszy raz w życiu, nasze ubranie to nasza wizytówka. Jakimi nas
zobaczą, takimi pozostaniemy w ich myślach. Moda
nie jest dziś zarezerwowana tylko dla wyjątkowych
ludzi czy warstw społecznych, dlatego nie krępujmy
się i bawmy się nią! Od rana do wieczora.
W Studio Mody BEA powstają projekty, które żadnej
kobiecie nie pozwolą być jedną z wielu. Takich stylizacji
na ma w sieciówkach, ani w sklepach z ciuchami. – Każda kobieta zasługuje na idealnie dopasowaną do swojej figury odzież, która podkreśli jej piękno, charakter,
i osobowość – opowiada Beata Frankowska, właścicielka

Studio Mody BEA
Sklep internetowy z ekskluzywną modą damską, w którym
oferowane są najwyższej jakości bluzki, bluzy, kamizelki, kombinezony, kurtki, marynarki, płaszcze, spódniczki, spodnie, sukienki, tuniki i żakiety z proponowanych kolekcji, przeznaczone
dla kobiet znających swoją wartość – wszystko przygotowane z wyłącznie wysokogatunkowej bawełny, wełny, lnu, oraz
pochodnych. Wszystko starannie wyselekcjonowane i dopasowane do wymagań nowoczesnej kobiety.

W garderobie kobiety będącej na czasie,
jesienią i zimą nie może zabraknąć
miodowego płaszcza, musztardowej
kurtki z kapturem czy beżowych dresów
Studio Mody BEA, projektantka i twórca linii modowej
Follow Me. – To właśnie dla wszystkich pań chcących
wyróżniać się z tłumu, stworzyliśmy miejsce z odzieżą
premium, którą sami projektujemy i wytwarzamy.
Nowoczesna kobieta stawia na ponadczasowe i wyjątkowe rozwiązania, design oraz wygodę. Ubrania
zaprojektowane przez Beatę Frankowską wyróżnia
oryginalność i świetnie dopracowane detale, wkomponowane w zamówione stylizacje. Dlatego w swojej ofercie Studio Mody BEA ma zarówno klasyczne
ponadczasowe modele, dopasowane do każdej pory
roku, jak i te dedykowane danemu okresowi.
– Podczas kompletowania garderoby nowoczesnej
kobiety, należy przede wszystkim pamiętać o wyborze ubrań z najwyższej jakości materiału, uszytych
w taki sposób, aby nie mechaciły się, nie blakły i nie
traciły swojego fasonu – wyjaśnia Beata Frankowska.
– Taką właśnie modę oferujemy w naszym sklepie. 

tel. 510 165 080 l www.bea-studio.pl l kontakt@bea-studio.pl
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To czego uczymy się z przyjemnością,
nigdy nie zapomnimy
O tym, jak się uczyć języka
angielskiego, by się nauczyć i nowych
projektach z tym związanych,
rozmawiamy z Katarzyną Blachowską
i Magdaleną Kordecką, trenerkami
języka angielskiego, które wspólnie
stworzyły projekt Break Your English K&M.

Czyli w ogóle nie uczycie gramatyki swoich klientów?
Magdalena Kordecka: Uczymy, tylko poprzez skojarzenia, wynikające z zapamiętywania określonych sekwencji, poprzez mówienie, utrwalanie pewnych schematów,
a nie ślęczenie godzinami nad wypełnianiem nikomu niepotrzebnych ćwiczeń z gramatyki.
Katarzyna Blachowska: Nie zaprzątamy głów zbędnymi
regułkami, nie każemy recytować, kiedy to należy zastosować konkretny czas. Kwestie gramatyczne omawiamy
na bieżąco w trakcie rozmowy, skupiając się na problemach,
które są istotne dla naszego klienta i tego czego potrzebuje
do osiągnięcia swojego celu. W ten sposób przełamujemy
blokady powstałe na skutek wyidealizowanej poprawności językowej. I zawsze powtarzamy, że najważniejsze jest,
żeby językiem osiągnąć cel, do którego zmierzamy.

LIFE IN Łódzkie: Jak zrodził się pomysł na Break Your
English K&M?
Magdalena Kordecka: Z naszych, jak się okazało wspólnych pasji i zamiłowań oraz podobnego podejścia do
nauczania języka angielskiego, gdyż obie jesteśmy z wykształcenia anglistkami. Spotkałyśmy się dwa lata temu,
dzięki wspólnym znajomym. Umówiłyśmy się na kawę
i po chwili rozmowy wiedziałyśmy, że warto zrealizować
wspólne przedsięwzięcie.
Katarzyna Blachowska: Zaczęłyśmy od wyjazdowych
warsztatów językowych w Nieborowie. Ponieważ bardzo
spodobały się uczestnikom, złapałyśmy, jak to się mówi
wiatr w żagle. Następnie przygotowałyśmy serię sześciu
warsztatów tematycznych dla Pań, które zaczęłyśmy realizować już w Łodzi, ale nadeszła pandemia i po dwóch
warsztatach musiałyśmy zrobić przerwę. A ponieważ nie
lubimy siedzieć bezczynnie, wpadłyśmy na pomysł założenia grupy na Facebooku – Break Your English K&M, której rozwój sam nas zaskoczył.
I co się dzieje na tej grupie?
Magdalena Kordecka: Przede wszystkim inspirujemy
ludzi do nauki angielskiego. Zrealizowałyśmy prawie 50
live’ów, 6 webinarów i codziennie odczarowujemy naukę
tego języka. Chcemy pokazać, że może być przyjemnością,
a nie jak dla niektórych przymusową udręką. Naszym mottem jest: What we learn with pleasure we never forget – To
czego uczymy się z przyjemnością, nigdy nie zapomnimy.
A czym zajmują się Panie na co dzień?
Magdalena Kordecka: Każda z nas od kilku lat prowadzi
indywidualną praktykę z dorosłymi klientami w oparciu coaching językowy. Wcześniej obie pracowałyśmy m.in. w szkołach językowych i wyższych uczelniach, ale przekazywanie
wiedzy w tradycyjny, zakorzeniony w systemie edukacji
sposób, w ogóle nam nie odpowiadało. Ja podobnie, jak Kasia
dążyłam do wypracowania własnej metody nauczania języka, bez podręczników, w przyjaznej i miłej atmosferze, bez
wkuwania nikomu niepotrzebnych list ze słówkami i reguł

70

gramatycznych. Gramatyki można się uczyć w taki sam sposób, jak nauczyliśmy się polskiego, czyli poprzez słuchanie
poprawnych zdań, gdy ich słuchamy, nie zastanawiamy się
ciągle nad tym, jakiego czasu użyć.
Katarzyna Blachowska: Uczymy metodą, którą jest
określana jako „brain-fiendly” (czyli przyjazna naszemu
mózgowi). Dlatego też każde nasze spotkanie z klientem
jest zupełnie inne, bo sesje dostosowane są pod konkretne potrzeby klienta, a nie nasze cele i założenia. Staramy się, aby nauka przebiegała w miłej i przyjacielskiej
atmosferze, by była przyjemnością, a nie obowiązkiem.
Nie oceniamy, nie każemy wypełniać zeszytów ćwiczeń
z zadaniami. Sesje językowe opieramy w stu procentach
na rozmowie, która całkowicie angażuje naszego klienta.

Katarzyna Blachowska i Magdalena Kordecka

Katarzyna Blachowska
Certyfikowana coach neurojęzykowa (Advanced Neurolanguage
Coach), doświadczona trenerka języka angielskiego i mentorka.
Właścicielka Centrum Szkoleniowego Concepti oraz Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English General. W pracy skutecznie pomaga pozbyć się barier językowych i zwiększa pewność
siebie w swobodnym komunikowaniu się w języku angielskim,
uwalnia potencjał, wspiera i motywuje w osiąganiu celów. Prywatnie mama dwóch pięknych córek, właścicielka królika i kotki,
uwielbia rozmowy z ludźmi, podróże, wino i zdrowy styl życia.

Co dla Pań jest najważniejsze w nauce języka
angielskiego? Na co kładziecie największy nacisk?
Magdalena Kordecka: Na przyjemności z nauki. Na skupianiu się na pozytywach, podkreślaniu tego, co doskonale wychodzi, a nie wytykaniu błędów.
Katarzyna Blachowska: Na skupianiu się na tym, co już
wiemy, a nie na tym, że jeszcze tyle nie wiemy. Ludzie
czasem za ambitnie pochodzą do nauki i od razu oczekują
natychmiastowych efektów, a nauka języka to proces, my
same uczymy się go cały czas.
Magdalena Kordecka: W żadnym wypadku, nie można
się też porównywać do innych, każdy jest inny, każdy uczy
się w swoim tempie, każdy ma inne potrzeby, jeśli chodzi
o biegłość posługiwania się językiem obcym. Jedni potrzebują języka angielskiego wyłącznie do własnych potrzeb

Magdalena Kordecka
Specjalistka od przełamywania bariery językowej. Właściciel
i prezes zarządu MoreThanEnglish. Jest autorką kursów, które
angażują jak najwięcej zmysłów z których możesz korzystać
dosłownie wszędzie, u fryzjera w kolejce po bułki czy wychodząc z psem na spacer. Jej misją jest podwyższenie poziomu
nauczania języków obcych w Polsce i zarażenie swoim entuzjazmem innych, którzy równie jak ona kochają uczyć w innowacyjny i mało konwencjonalny sposób. Na co dzień jest szczęśliwą
mamą dwójki przystojniaków, która kocha życie, ludzi i taniec.

„

Uczymy metodą, którą jest określana jako
„brain-fiendly” (czyli przyjazna naszemu
mózgowi). Dlatego też każde nasze
spotkanie z klientem jest zupełnie inne,
bo sesje dostosowane są pod konkretne
potrzeby klienta, a nie nasze cele i założenia

związanych na przykład z wyjazdami wakacyjnymi, dla
innych jest on narzędziem niezbędnym w pracy.
Katarzyna Blachowska: Nie możemy się zmuszać do nauki, przymus nie prowadzi do niczego dobrego. Ważna
jest regularność, warto codziennie znaleźć chwilę, by coś
przeczytać, czegoś posłuchać, coś obejrzeć. Zapraszamy
na naszą grupę Break Your English K&M, tam codziennie
można znaleźć inspirujące posty przydatne w nauce języka angielskiego, zachęcamy do oglądania naszych live’ów.
I zalecamy: nie uczcie się słówek, tylko całych zdań, zwrotów, które wywołują u Was pozytywne skojarzenia i są dla
Was ważne. Wkute na pamięć słowo, nieutrwalone w żadnym kontekście, szybko zostanie zapomniane.
W najbliższym czasie można się wybrać z Paniami,
na wyjazd, podczas którego nie tylko będziemy mieć
okazję na podszlifowanie językowych umiejętności, ale
także na zadbanie o naszą kondycję psychiczną?
Katarzyna Blachowska: To będzie magiczny weekend
w gronie cudownych kobiet, które wzajemnie potrafią się
inspirować i czerpać od siebie energię, tak jak my z Magdą. Będzie coś dla ciała, czyli poranne rytuały tybetańskie, joga, sesje oddechowe, relaks w saunie i pływanie
w basenie. Znalazłyśmy niesamowite miejsce w pobliżu
Łodzi, gdzie każda kobieta może poczuć się wyjątkowo.
Magdalena Kordecka: Będzie też coś dla duszy, czyli
znajdziemy źródło swojej mocy i energii za pomocą magicznych kart Points of You, w kótrych świat zabierze nas
Joanna Rek-Faber. Będzie coś dla umysłu, czyli poznamy
podstawy hiszpańskiego i bez stresu potrenujemy język
angielski. Wyjazd zaplanowałyśmy w terminie 2-4 października i serdecznie zapraszamy.
Kolejne plany już rodzą się w głowach?
Magdalena Kordecka: Oczywiście, przygotowujemy intensywny trzymiesięczny kurs języka angielskiego w formie online na specjalnej dedykowanej platformie. Będzie
wersja podstawowa i premium, w której zaoferujemy spotkania na żywo z nami.
Katarzyna Blachowska: Od października planujemy kolejną edycję naszych sobotnich webinarów, w których trakcie
uczymy autentycznego angielskiego w najczęstszych sytuacjach życiowych. Wracamy również do tygodniowych live’ów na naszej grupie @Break Your English K&M www.facebook.com/groups/501015350476269, zapraszamy wszystkich,
którzy chcą rozwijać język angielski, do dołączenia.
Rozmawiała

Beata Sakowska

Zdjęcia Justyna

Tomczak
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LIFE IN Łódzkie: Czym jest audyt marketingowy?
Radosław Szwugier: Czymś, co przyda się każdej firmie,
niezależnie od jej wielkości i obszaru, w którym działa. Warto, by niezależny audytor sprawdził, czy działania marketingowe firmy są prowadzone efektywnie, jakie z nich przynoszą firmie największe korzyści, co zrobić, by pozyskać jeszcze
więcej klientów. Nie ma takiego działania w marketingu,
którego nie można ulepszyć, nawet to uznawane za najlepsze
można zamienić na jeszcze lepsze, bardziej efektywne.
Co jest celem takiego audytu?
Zbadanie i określenie, jaki przekaz dla grupy docelowej budują wykorzystane materiały komunikacyjne, jaki tworzą
wizerunek marki, jakie są mocne i słabe strony wykorzystywanych materiałów komunikacyjnych, jak marka może
je wykorzystać w bardziej efektywny sposób, aby poprawić
swój kontakt z grupą docelową, osiągnąć swoje cele. Każda
komunikacja marketingowa ma na celu zbudowanie wśród
klientów i konsumentów konkretnego wizerunku marki
lub firmy i prezentację oferty, co oczywiście przekłada się
na wzrost sprzedaży. Dobrze jest wiedzieć, czy to na co obecnie wydawane są pieniądze z marketingowego budżetu, przynosi oczekiwane rezultaty, sprawdzić, jakie konkretne działania, przynoszą naszej firmie największy zwrot, bo może
właśnie na nich trzeba się skoncentrować, a nie trwonić pieniądze na działania, z których nie mamy żadnych efektów.

Sprawdź, czy dobrze
wydajesz swoje pieniądze
Nie ma takiego działania w marketingu, którego nie można ulepszyć,
nawet to uznawane za najlepsze można zamienić na jeszcze lepsze, bardziej
efektywne. O tym, dlaczego w firmie warto przeprowadzić audyt marketingowy,
opowiada Radosław Szwugier, Business Development Manager.
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Mówi się, że marketing jest tym obszarem, którego
efekty najtrudniej zmierzyć?
John Wanamaker, amerykański przedsiębiorca i jeden z pionierów współczesnego marketingu mawiał: „Połowa pieniędzy, które wydaję na marketing zostaje zmarnowana.
Problem w tym, że nie wiem, która to połowa.” Dziś, dzięki
narzędziom oferowanym m.in. przez systemy Marketing
Automation, możliwe jest nie tylko mierzenie skuteczności
działań marketingowych, lecz także precyzyjne monitorowanie poszczególnych wskaźników efektywności. Aby tego
dokonać musimy wytyczyć kluczowe wskaźniki efektywności, czyli KPI (Key Performance Indicators). Mogą być one
bardzo różnorodne i obejmować wiele danych związanych
z liczbą nowych klientów i leadów, czyli wartościowych
klientów, aktywnościami kontaktów, odwiedzinami stron
internetowych, czy poziomu zaangażowania fanów w mediach społecznościowych. Konieczne jest podjęcie decyzji, co
w danej branży ma najważniejsze znaczenie w działaniach
promocyjnych i mierzenie tych efektów komunikacji marki,
które mają wpływ na ich osiągnięcie. Marketing to filozofia
działania, to orientacja przedsiębiorstwa ukierunkowana
nie tylko na zysk, ale również, a nawet przede wszystkim
na klienta, jego potrzeby, pragnienia. Żeby był skuteczny, wymaga spójności w tworzeniu i konsekwencji we wdrażaniu
zaplanowanych działań. Do tego niezbędne jest reagowanie
na bieżące zmiany na rynku, trendy, czy zachowania konsumenckie. Sami nie jesteśmy w stanie ocenić na ile te nasze
działania w tym obszarze, są efektywne, dlatego tak ważne
jest przeprowadzenie audytu marketingowego.

Dzięki dogłębnej analizie przeprowadzonej
podczas audytu dowiemy się, co jest
najmocniejszą stroną naszej firmy, całej
oferty, a nawet pojedynczego produktu

„

No dobrze, ale jak się w firmie wszystko dobrze kręci, są
klienci, są zyski, to po co robić audyt?
Właśnie, po to, by nadal wszystko dobrze się kręciło. Warto się dowiedzieć, co najmocniej przyczynia się do naszego
sukcesu, by skuteczniej relokować środki na konkretne,
przynoszące wymierne korzyści działania. Działania marketingowe powinniśmy przeanalizować także wówczas,
gdy wdrażamy nowe strategie marketingowe, by przekonać
się, czy są one dobrym wyborem, czy są skuteczne. No i koniecznie w momencie, kiedy wszystko stoi w miejscu, mimo
wydatków na szeroko zakrojone działania marketingowe,
zauważamy spadek zainteresowania naszą ofertą, który
przekłada się na malejące zyski. Naprawdę nie ma co zwlekać, bo zła sytuacja będzie się tylko pogłębiać. Każda firma
powinna mieć zdefiniowane te obszary, które generują najlepsze efekty i na nie skierować środki, bo mogą przyjść gorsze czasy takie, z jakimi mamy teraz do czynienia i wówczas
zaczynamy się zastanawiać, gdzie poczynić oszczędności.
I na pierwszej linii cięcia zawsze znajdują się środki
na marketing, bo przecież bez niego firma przetrwa.
Może nie przetrwać. Zaprzestanie działań reklamowych może
prowadzić do zaniku świadomości marki wśród konsumentów oraz do utraty sprzedaży i ustąpienia miejsca aktywniej
działającej konkurencji. Pamiętajmy o jednej podstawowej
rzeczy, że marketing w dużej mierze powinien być sprzedażą,
pomagać i dawać leady, czyli tego wartościowego klienta do
działu sprzedaży. Tylko ścisła współpraca tych dwóch działów przynosi wymierne efekty. Poza tym słabsze okresy w koniunkturze całej gospodarki sprawiają, że łatwiej budować
obraz stabilnej firmy i siłę marki, chociażby poprzez zwiększanie zaufania klientów. Z badań Harvard Business Review
wynika, że dziewięć procent firm wychodzi z recesji w kondycji lepszej niż kiedykolwiek wcześniej, a wszystko za sprawą
inwestycji na dość dużą skalę w przyszłość, ponosząc wydatki
na marketing, prace badawczorozwojowe i na nowe aktywa.
Dlaczego warto przeprowadzać audyt?
Na pewno nie po to, by sprawdzić, czy dobrze działa dział
marketingu. Dzięki dogłębnej analizie przeprowadzonej podczas audytu dowiemy się, co jest najmocniejszą stroną naszej
firmy, całej oferty, a nawet pojedynczego produktu. Wynik
audytu to cenne źródło informacji o kondycji firmy, co stanowi najlepszy fundament do planowania jej rozwoju. Wielkie firmy przeprowadzają audyty na okrągło we wszystkich
swoich działach, wszystko po to, by zwiększyć efektywność
swoich działań, a co za tym idzie minimalizować koszty. 

tel. 604 115 214, r.szwugier@hotmail.com
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Teatr Muzyczny nadaje!

NOWA OFERTA

Zakulisowe anegdoty, archiwalne nagrania, sentymentalne muzyczne podróże, a wszystko to na falach radiowych.
Z okazji jubileuszu 75-lecia swojego istnienia Teatr Muzyczny w Łodzi postanowił zagościć w radioodbiornikach swoich widzów. Radio Lutnia przez cały październik, w każdy
piątek na częstotliwości 90,8 będzie nadawać premierową
audycję poświęconą historii i współczesności łódzkiej sceny.
Zmobilizowani ograniczeniami związanymi z pandemią, postanowiliśmy uświetnić jubileusz naszego
teatru, docierając do naszych widzów na falach radiowych. Udało nam się uzyskać okolicznościową licencję na nadawanie i w październiku spotkamy się z publicznością na falach eteru – mówi Jakub Szydłowski,
dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi.
Radio Lutnia wymyślił Łukasz Zachwieja, wieloletni akustyk teatru i miłośnik radia, a tworzyć je będą
non-profit pracownicy teatru oraz zaprzyjaźnieni
dziennikarze, którzy od lat towarzyszą Teatrowi Muzycznemu i doskonale znają sukcesy i tajemnice tej
łódzkiej sceny.
Nazwa jubileuszowej rozgłośni nie jest przypadkowa.
Teatr Muzyczny w Łodzi jest spadkobiercą łódzkiej Lutni
– teatru kontynuującego tradycję wileńskiej Lutni, której
artyści w roku 1945 ewakuowani zostali do Polski.

kursów jezykowych

- skuteczne kursy BC L!VE online z lektorem na żywo w czasie rzeczywistym
i kursy stacjonarne tradycyjne

Copiątkowe audycje mają pokazać teatr i jego historię
z różnych perspektyw. Na cztery blisko dwugodzinne
programy złożą się serwisy, wywiady, sondy uliczne,
słuchowisko muzyczne. Będą też spotkania z ludźmi
teatru i to nie tylko z gwiazdami sceny przy Północnej.
Słuchacze wybiorą się też za kulisy, poznają tych, którzy
na ogół pozostają w cieniu spektakularnych produkcji:
mistrzów z pracowni teatralnych, tworzących kostiumy
czy scenografię, znakomitych techników. Nie zabraknie
też propozycji dla młodszych odbiorców, wśród nich
warsztaty O-Twórz Teatr dla dzieci i młodzieży.
Radia Lutnia w radioodbiornikach słuchać będą mogli
mieszkańcy aglomeracji łódzkiej, ale rozgłośnia nadawać będzie też w Internecie, gdzie słuchać będzie można
zarówno premierowych audycji, jak i powtórek.

- pisemna gwarancja skuteczności i gwarancja egzaminacyjna
- bezpłatne konsultacje, bezpłatne lekcje próbne, próbne egzaminy
z egzaminatorami Cambridge
- RATY, rabaty i program lojalnościowy OPŁACA SIĘ POLECAĆ

Jak nauczyć się języka obcego – 5 porad

CAMBRIDGE

English Qualications
- zyskaj nowe perspektywy w życiu
- zmień pracę na lepszą dzięki kwaliﬁkacjom językowym Cambridge
- lepiej zarabiaj, ucz się za granicą

Panuje przekonanie, że do tego, by nauczyć się języka obcego, trzeba mieć talent, mieszkać w kraju, gdzie danego
języka się używa, a najlepiej zacząć uczyć się języka jako
dziecko. Wszystko to prawda, ale prawdą jest też to, że języka można się nauczyć w każdym wieku, nie trzeba mieć
talentów lingwistycznych i nie trzeba wyjeżdżać.
Znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego sprawia, że stajemy się cenniejszymi pracownikami i możemy poznawać ludzi z różnych krajów. Dlatego nie powinniśmy się nigdy zastanawiać, czy warto
uczyć się języków obcych lecz jak to skutecznie robić.

Motywacja

Jeżeli chcemy nauczyć się języka po to, żeby był to tylko
kolejny punkt w naszym CV to lepiej z nauką dać sobie
spokój. Nauka tylko wtedy da efekty, kiedy będziemy się
nim regularnie posługiwać. Dlatego przed rozpoczęciem
nauki, każdy powinien znaleźć naprawdę ważny powód,
który będzie nas motywował przez cały czas.

Nie zakuwaj bezmyślnie

W każdym języku bywają takie słowa, które mają kilka
znaczeń. Dlatego lepiej nie próbować zapamiętać każde
z nich lecz nauczyć się jednego konkretnego zastosowa-

nia dla danego słowa, które potrzebujemy. W ten sposób
nie będziemy niepotrzebnie obciążać pamięci.

Mniej i częściej

Zamiast dwa razy w tygodniu uczyć się języka przez
dwie godziny lepiej robić to codziennie po kilkanaście
minut. Taka regularność pozwala bowiem podtrzymać
motywację, jest bardziej efektywna i przede wszystkim
zmniejsza ryzyko zaprzestania nauki.

Na początek sto słów!

Naukę warto zacząć od przyswojenia najczęściej używanych słów. Warto z nich stworzyć własną bazę i codziennie wykorzystywać do budowania nowych zdań.
Podobno w każdym języku sto najczęściej używanych
słów wystarcza do wyrażenia pięćdziesięciu procent komunikatów, a tysiąc słów aż do osiemdziesięciu procent.

Mów, słuchaj i czytaj

Podczas codziennej nauki warto mówić w języku,
którego się uczy – zadawać sobie pytania i próbować
na nie odpowiedzieć. Filmy oglądać w oryginalnej
wersji językowej i korzystać z aplikacji na smartfona
do nauki języka. Dobrze też regularnie czytać serwisy
informacyjne i blogi.

zdrowie i uroda

zdrowie i uroda

Wszystko dzięki wspólnej pracy
Przez wiele lat pracował w szpitalu, kilka
lat temu zdecydował się na prywatną
praktykę. Pacjentom zawsze mówi,
że najważniejsza jest współpraca
i wzajemne zaufanie. Stroni od teleporad,
woli dokładnie zbadać pacjenta.
Koronawirusa traktuje jak każdego
innego wirusa. Rozmawiamy z doktorem
Piotrem Szadkowskim, lekarzem,
specjalistą chorób wewnętrznych,
współwłaścicielem Centrum Medycznego
Vitamed w Aleksandrowie Łódzkim.

Przyznam szczerze, że mnie Pan doktor uspokoił. A teraz
chciałabym wrócić do początków Vitamedu, dlaczego
zdecydował się Pan na otwarcie centrum medycznego
pięć lat temu?
Ponad dwadzieścia lat pracowałem w szpitalu i innych placówkach medycznych nawet w areszcie śledczym dorabiałem. I powiem, że była to bardzo ciekawa praca. Oj, wiele się
od więźniów nauczyłem. Interniście, specjaliście chorób wewnętrznych praca w szpitalu i jednocześnie w lecznictwie
ambulatoryjnym daje największe możliwości rozwoju i zdobywania doświadczenia. A na otwarcie prywatnej praktyki
namówił mnie mój dawny szef ze Szpitala w Zgierzu, który
odchodził na emeryturę i żartował, że już z nikim nie będę
miał tak dobrze, bo jestem zbyt niepokornym duchem. Posłuchałem jego rady i wspólnie z żoną, która jest neurologiem,
zdecydowaliśmy o otwarciu Vitamedu. Początki nie były łatwe, ale dziś nie żałuję swojej decyzji. Od momentu wybuchu
epidemii koronawirusa zrezygnowałem z pracy w szpitalu,
bo takie były wymogi, ale może jeszcze kiedyś tam wrócę,
bo bardzo lubię tę pracę. Od dziecka marzyłem o tym zawodzie. Siostra do dziś mi wypomina wszystkie swoje pokrojone lalki i misie pogniłe od zastrzyków (śmiech).

LIFE IN Łódzkie: Od pięciu lat prowadzi Pan wspólnie
z żoną Centrum Medyczne Vitamed w Aleksandrowie
Łódzkim. Co w dzisiejszych czasach jest największym
wyzwaniem w jego prowadzeniu?
Piotr Szadkowski: Niespodziewane zdarzenia, jak chociażby sytuacja związana z epidemią koronawirusa, choć
i z tym poradziliśmy sobie błyskawicznie. Dla nas chyba
nie ma rzeczy niemożliwych.
Jako jedni z nielicznych nie zamknęliście Państwo
centrum, tylko cały czas przyjmowaliście pacjentów.
Czyżby Pan doktor nie był zwolennikiem telemedycyny,
którą tak chętnie niektóre placówki oferują do dziś?
Zaczęliśmy od analizy problemu, czy sama teleporada wystarczy do postawienia właściwej diagnozy. Badanie lekarskie, jak może nie wszyscy wiedzą, składa się z dwóch części – badania przedmiotowego i podmiotowego. Badanie
podmiotowe to nic innego jak zebranie wywiadu i dopytanie
pacjenta o jego dolegliwości i ten etap w przypadku telemedycyny, zostaje jak najbardziej spełniony, ale pozostaje nam
jeszcze badanie przedmiotowe, gdzie pacjenta trzeba osłuchać, dotknąć i to już jest niemożliwe do zrealizowania podczas teleporady. Trudno oczekiwać od pacjenta, żeby sam
się osłuchał, sam zbadał sobie jamę brzuszną, sam ocenił
tętno na kończynach, sam co najwyżej może sobie zmierzyć
ciśnienie i wykonać pomiar cukru. A bez dokładnej analizy
stanu zdrowia pacjenta, naprawdę trudno postawić właściwą diagnozę, o czym w ostatnich miesiącach przekonaliśmy
się kilkukrotnie, kiedy to podczas teleporady w innych placówkach zostały postawione błędne diagnozy. Dlatego po dokładnej analizie podjęliśmy decyzję, że będziemy funkcjonować cały czas, zmieniliśmy tylko organizację pracy.
Skoro o niej mowa, to można by powiedzieć, że jesteście
placówką wzorcową, bo teraz rozwiązania, które
stosujecie, będę rekomendowane innym?
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jest rozróżnić infekcję koronawirusa od infekcji grypowej.
Ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, wspomniane już
rozwiązania, które stosujemy od kilku miesięcy, stwarzają
komfort bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów, jak i całego
naszego personelu. I proszę, pamiętajmy o tym, że przy odpowiednim zabezpieczeniu nie jesteśmy w stanie zarazić się koronawirusem, jeśli ten kontakt nie trwa odpowiednio długo.

Nie odkryliśmy w tym zakresie żadnej Ameryki. Kiedyś
takie rozwiązania były stosowane w przychodniach pediatrycznych, gdzie były wyznaczone oddzielne pomieszczenia
dla dzieci z chorobami zakaźnymi i tych, z innymi objawami. My też w naszym centrum podzieliliśmy pracę w czasie
i przestrzeni, żeby pacjentów, którzy wykazują oznaki choroby infekcyjnej, niekoniecznie musi być to COVID-19, przyjmować w wydzielonym miejscu i w określonych godzinach.
Przyjmujemy ich przed południem w jednej części budynku.
W drugiej także do południa wykonujemy badania ambulatoryjne. Następnie zamykamy cały obiekt, dezynfekujemy
i od godziny 13 mogą już przyjmować nasi lekarze specjaliści. Oczywiście zarówno lekarze jak i pacjenci są nadal
odpowiednio zabezpieczeni środkami ochrony osobistej.
Dodatkowo przy telefonicznym umawianiu każdej wizyty
przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, który następnie
weryfikowany jest ponownie w placówce. Pacjentów umawiamy oczywiście na konkretne godziny, by nikt nie musiał
czekać w kolejce. Dodatkowo w całym budynku zamontowaliśmy specjalne urządzenia, które wymuszają obieg powietrza, a także działają bakterio i wirusobójczo.
Jak się przygotowujecie na jesień, faktycznie będzie ona
taka straszna, jak wszyscy wieszczą?
Uważam, że sianie niepokoju i straszenie ludzi nie jest dobrą
rzeczą. Owszem będą pewnego rodzaju kłopoty, bo trudno

Ciekawi mnie na czym polega ta Pana niepokorność?
Staram się mieć swoje zdanie, bo tylko zdechłe ryby płyną
z prądem.
Co daje Panu codzienna praca z ludźmi?
Wiele radości, ja uwielbiam pracę ze starymi ludźmi, godzinami mogę słuchać ich ciekawych historii, uczyć się od
nich szacunku do drugiego człowieka. Cenię ich ogromny bagaż doświadczeń. I cieszę się, gdy słyszę od nich,
że sama wizyta u mnie przynosi im ulgę, że jak ze mną
porozmawiają, to jest im znacznie lepiej.
A jak Pan to robi, że pacjenci dożywają tak sędziwego
wieku, sporo z nich ma już nawet ponad 100 lat?
Wszystko dzięki wspólnej pracy. Gdy przychodzi do mnie pacjent po raz pierwszy, to zawsze podkreślam, że musimy ze
sobą współpracować i darzyć się wzajemnym zaufaniem. Pacjent musi wierzyć w to, że to, co ja proponuję, jest dla niego
najlepsze i że wtedy, kiedy on naprawdę jest w potrzebie, ja
go nie zostawię. Tak się buduje relację między lekarzem a pacjentem. I kiedy widzę, że chory nie ma do mnie zaufania, to
mówię szczerze, że te wizyty u mnie będą bezcelowe, dlatego że nie zbudujemy dobrej relacji. Zawsze pamiętam o tym,
że pacjent, przychodząc tutaj, daje mi to, co ma najcenniejszego, swoje zdrowie, a może czasami i życie. Nie uważam
się też za najmądrzejszego i najlepszego, chętnie wspieram
się wiedzą kolegów po fachu, kolegów innych specjalności.
I doskonale pamiętam słowa jednego z lekarzy, że od tych,
którzy wiedzą wszystko, trzeba trzymać się jak najdalej.

Uwielbiam pracę ze starymi
ludźmi, godzinami mogę słuchać ich
ciekawych historii, uczyć się od nich
szacunku do drugiego człowieka

„

Lubi Pan pracować z innymi lekarzami, wspierać się
wiedzą, więc z kim tworzy Pan drużynę w Vitamedzie?
Staraliśmy się dobrać takich lekarzy, którzy mają podobną wizję do działania centrum, jak i do pracy z pacjentem,
jaką ma moja żona i ja. I udało nam się zgromadzić grono
naprawdę bardzo dobrych specjalistów, których ogółem
pracuje w Vitamedzie 22. Jest m.in. kardiolog, neurolog,
ortopeda, laryngolog, alergolog, radiolog, gastrolog, neurochirurg, psychiatra, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta,
pediatra, ginekolog, są interniści. Dzięki temu jesteśmy
naszym pacjentom w stanie zapewnić kompleksowe leczenie. Jeśli pacjenci wymagają interdyscyplinarnego
podejścia, bardzo szybko konsultujemy się tu na miejscu,
stwarzając odpowiednie warunku do zaopiekowania się
chorym. Na miejscu mamy też doskonałą bazę diagnostyczną, która ułatwia prace lekarzom. Zależy nam bardzo na tym, by każdy czerpał satysfakcję z naszych działań zarówno lekarze, jak i cały personel oraz nasi pacjenci
z jak najlepszej obsługi.
W centrum przeprowadzacie także zabiegi
z zakresu chirurgii jednego dnia. Z jakich najczęściej
korzystają pacjenci?
Wykonujemy biopsje narządów, usuwamy zmiany chirurgicznie jak również przy pomocy ciekłego azotu, przeprowadzamy operacje cieśni nadgarstka, wykonujemy diagnostykę neurologiczną, utrasonograficzną, dopplerowską,
holterowską, iniekcje domięśniowe i dożylne, cewnikowanie pęcherza. Jednym słowem wszystko to, co można zrobić
w zakresie ambulatoryjnym medycyny jednego dnia. Pełen
zakres usług możecie państwo zobaczyć na naszej stronie
www.vitamed.info.pl. Można także skorzystać z bezpiecznych i bardzo skutecznych zabiegów z użyciem urządzenia
Cell Sonic VIPP. Jest to brytyjska technologia wykorzystująca ukierunkowaną falę elektrohydrauliczną – impulsu
ciśnienia. Stosowanie tej metody jest niezwykle pomocne
w leczeniu wielu rodzaju kontuzji, ran oraz uśmierzaniu
dolegliwości bólowych. Metoda Cell Sonic VIPP jest w 100
procentach bezinwazyjna i bezbolesna, a jej stosowanie nie
niesie za sobą żadnych skutków ubocznych. Jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków medycznych w Polsce, które
dysponują takim urządzeniem. 
Rozmawiała Beata
Zdjęcie

Sakowska

Paweł Keler

Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 13/13a,
tel. 42 616 68 68, 604 141 671
vitamed13a@vitamed.info.pl
Godziny przyjęć: pon.–pt. 8-20, sob. 9-14

77

zdrowie i uroda

Pacjent leczony kompleksowo
W naszej klinice każdy z pacjentów ma opracowywany indywidualny plan
leczenia, który poprzedzony jest dokładną diagnostyką. Pacjent krok po kroku wie,
jak będzie przebiegało jego leczenie. Dla mnie najważniejsze jest kompleksowe
podejście do pacjenta i dlatego stworzyłam klinikę, w której mogę zaoferować
pacjentom pełny zakres diagnostyki i leczenia w jednym miejscu – mówi dr n.
med. lek. stom. Aneta Grochowina, właścicielka Aneta Clinic Dental Art w Łodzi.
LIFE IN Łódzkie: Pani doktor, jest Pani stałym gościem
na naszych łamach, poruszyliśmy już wiele tematów
z dziedziny stomatologii, tym razem chciałabym
z Panią porozmawiać o kompleksowym leczeniu
stomatologicznym. Proszę nam wyjaśnić, co dokładnie
kryje się pod tym terminem?
Aneta Grochowina: Kompleksowe leczenie stomatologiczne, inaczej nazywane wielospecjalistycznym lub multidyscyplinarnym, polega na tym, że podczas diagnozowania pacjenta, który może się do nas zgłosić na przykład
tylko z bolącym zębem, powinniśmy wychwycić wszystkie problemy, z jakimi się boryka, a o których w ogóle
może nie mieć pojęcia, a nie tylko skupić się na leczeniu
bolącego zęba. Musimy podejść do pacjenta holistycznie,
czyli całościowo, zanim w ogóle podejmiemy jakiekolwiek działanie.
Dlaczego jest to takie ważne i czy jest to standardem we
współczesnej stomatologii?
Ujmę to tak, powinno być standardem i w naszej klinice tak się dzieje, gdyż nie wyobrażam sobie, by w ogóle
mogło być inaczej. Nawet jeśli pacjentowi będzie zależało
tylko na wyleczeniu pierwotnego problemu, dostanie wytyczne dotyczące dalszego leczenia, u konkretnego specjalisty. Odwiedzający nas pacjenci decydują się najczęściej na kompleksowe leczenie w naszej klinice, w której
przyjmują lekarze specjaliści wielu dziedzin. Oczywiście
często dzieje się tak, że nie da się szybko wyeliminować
problemu, ponieważ przykładowo ból zęba, z którym pacjent się zgłosił, może wynikać nie tylko z ubytku, który
się w nim zrobił, ale także innych problemów, jak chociażby niewłaściwej okluzji.
Czym jest okluzja?
To nic innego jak odpowiednia pozycja stykania się zębów
górnych z dolnymi. Kiedy zęby stykają się ze sobą w nieprawidłowy sposób, mówimy o zaburzeniach okluzji lub
chorobie okluzyjnej. Bardzo często pacjenci zaciskają
zęby i nie mają świadomości tego, że to jest problem, że to
jest choroba i że z wiekiem ścierają zęby. Pacjent trafia
do mnie na przykład ze złamanym zębem i okazuje się,
że ten ząb złamał się właśnie dlatego, że zaciska on i ściera
zęby. Po prostu najsłabszy ząb nie wytrzymał przeciążeń
zgryzowych. I choć tzw. normy okluzyjne zostały opisane
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kilkadziesiąt lat temu, dopiero od niedawna wiemy, jak
pacjenta, który ma problem okluzyjny doprowadzić do tej
prawie idealnej okluzji, czyli po prostu idealnego zgryzu.
Na czym polega kompleksowa diagnostyka?
Podczas pierwszej wizyty oprócz tego, że skupiamy się
na problemie, z którym pacjent do nas przyszedł, musimy
obowiązkowo zbadać go tak, jak już wspomniałam kompleksowo. Zaczynamy od badań zewnątrzustnych, to znaczy badamy napięcie mięśni, które odpowiadają za ruchy
szczęk, badamy jak pracują stawy skroniowo-żuchwowe.
Tu pragnę dodać, że są to jedyne stawy w organizmie człowieka, które zawsze działają w tym samym czasie, dlatego
mają one na siebie olbrzymi wpływ. Stawy, mięśnie i zęby
to jest zespół naczyń połączonych, jeśli są zaburzenia
w mięśniach, to mają one wpływ na stawy i zęby i odwrotnie. Dlatego trzeba zbadać, jak zęby są ustawione wobec
stawu. Często bywa tak, że zgryz nawykowy, czyli to jak
ustawiamy zęby, sprawia, że stawy skroniowo-żuchwowe
ulegają przesunięciu i to generuje problemy. Dalej badamy
pacjenta wewnątrzustnie, gdzie również zwracamy uwagę, na napięcie mięśni i oczywiście na stan zębów oraz ich
wygląd. Badamy pacjenta czynnościowo, czyli prosimy
by wysuwał dolną szczękę do przodu i na boki, po to, by
sprawdzić, czy funkcja jest prawidłowa, czy nie ma zaburzeń odwodzenia szczęk, czy dolna szczęka prowadzi
w jednym torze.
A zdjęcia aparatem cyfrowym, po co są robione?
Do dokumentacji przebiegu leczenia i komunikacji z pacjentem. Są także doskonałym materiałem poglądowym,
na fotografiach dostrzegamy czasami o wiele więcej szczegółów, niż podczas badania lusterkiem.
Ocena stanu dziąseł też ma znaczenie?
Oczywiście, u osób z chorobą okluzyjną, bardzo często powstają recesje dziąseł, czyli obnażają się korzenie, to samo
dzieje się u osób chorujących na parodontozę. Odpowiednio wczesne leczenie tych chorób, może zapobiec wypadaniu zębów. Ważna jest także ocena tego, jak pacjent radzi
sobie na co dzień z higieną jamy ustnej. Źródłem chorób
w jamie ustnej są zarówno bakterie, jak i brak równowagi
między ułożeniem stawu skroniowo-żuchwowego a zębami. Tego drugiego czynnika do niedawna w ogóle nie
brało się pod uwagę. A tymczasem jeśli zmniejszymy ilość
bakterii przez odpowiednią higienizację jamy ustnej oraz
zadbamy o prawidłowe relacje między zębami a stawem
skroniowo-żuchwowym, czyli ustawimy ten staw w wygodnej pozycji, wówczas pacjent może się cieszyć swoimi
zębami przez całe życie.
No właśnie, co robić, aby cieszyć się zdrowymi zębami
przez wiele lat?
Po pierwsze rodzice powinni dbać o zęby swoich dzieci
od najmłodszych lat. Im wcześniej dziecko znajdzie się
pod opieką stomatologa, tym lepiej. Taka sytuacja, że pacjent wybiera się do lekarza w momencie, gdy dokucza
mu ból, w dzisiejszych czasach jest w ogóle nie do przyjęcia. Jeśli pacjent odwiedza stomatologa regularnie co
sześć miesięcy, możemy już bardzo wcześnie wychwycić

Podczas pierwszej wizyty oprócz tego,
że skupiamy się na problemie, z którym
pacjent do nas przyszedł, musimy
obowiązkowo zbadać go kompleksowo

„

pierwsze oznaki jakichkolwiek problemów i wdrożyć odpowiednie leczenie z bardzo zadowalającym efektem. Jeśli pacjent unika gabinetu przez wiele lat, proces leczenia
nie tylko będzie przebiegał zdecydowanie dłużej, będzie
też o wiele droższy.
To, jak namówić pacjentów, aby raz na pół roku korzystali
z wizyt u dentysty?
Nasi pacjenci nie mają z tym najmniejszego problemu.
Po zakończonym leczeniu regularnie bywają na wizytach
kontrolnych. I na pewno o nich nie zapominają, bo zawsze
przypominamy im o tym, wysyłając z odpowiednim wyprzedzeniem SMS-y. Wiedzą też, jak wielkie znaczenie ma profilaktyka, czyli odpowiednie dbanie o higienę jamy ustnej.
W tym zakresie radą służą zawsze nasze higienistki stomatologiczne. Proszę, pamiętajmy, że do dentysty nie idziemy
tylko w razie bólu. By cieszyć się zdrowymi zębami, a także
dobrym zdrowiem, bo nasz organizm to system naczyń połączonych, musimy być pod stałą opieką stomatologiczną.
Nie wspomniałyśmy jeszcze o jednym bardzo ważnym
aspekcie kompleksowej diagnostyki, a mianowicie
o badaniach rentgenowskich.
Bez tych badań nie jestem w stanie postawić właściwej diagnozy. Jeśli w badaniu klinicznym nie stwierdzam wielu
problemów, wykonuję zdjęcie pantomograficzne. Jeśli widzę próchnicę, próchnicę wtórną, brak zębów, przebarwienia, odsłonięte szyjki zębowe od razu zlecam wykonanie
badania trójwymiarowego, czyli badania tomograficznego.
I dopiero po wykonaniu tych wszystkich badań
opracowuje Pani dokładny plan leczenia?
W naszej klinice każdy z pacjentów ma opracowywany indywidualny plan leczenia, który poprzedzony jest kompleksową diagnostyką. Pacjent krok po kroku dokładnie wie, jak
będzie przebiegało jego leczenie. Jeśli pacjent ma zaplanowane i wykonane w odpowiedniej kolejności leczenie, ogranicza to ryzyko błędów i pomyłek. Dla mnie najważniejsze
jest kompleksowe podejście do pacjenta i dlatego stworzyłam klinikę, w której mogę zaoferować pacjentom pełny zakres diagnostyki i leczenia w jednym miejscu. 
Rozmawiała
Zdjęcia

Beata Sakowska

Justyna Tomczak

Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
recepcja@anetaclinic.pl
anetaclinic.pl
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Co jest najważniejsze w procesie odchudzania?
Chęć zmiany i motywacja. Bardzo istotna jest dobrze dobrana dieta, czyli taka, która nie tylko ma odpowiednią kaloryczność, ale jest również dopasowana do naszego trybu
życia oraz oparta w miarę możliwości na składnikach, które lubimy. Osobiście uważam, że to są elementy kluczowe.
Nie możemy namawiać osoby, która nie lubi gotować, żeby
codziennie spędzała w kuchni kilka godzin i odwrotnie.
Ciężko jest mi sobie wyobrazić przedsiębiorcę, który dużo
podróżuje służbowo, żeby codziennie przygotowywał zupy.
Równie ważne są dodatkowe wskazówki np. jak stosować
dietę podczas urlopu, jak oprzeć się pokusom, co zrobić gdy
tracimy motywację. To wszystko jest niezbędne, by odnieść
sukces. W całym procesie odchudzania nie możemy zatem
zapomnieć o wparciu dietetyka i psychologa.

Po MOC w odchudzaniu
O projekcie „PO MOC w ODCHUDZANIU”, o tym, jak zdrowo zgubić zbędne
kilogramy, jak utrzymać prawidłową wagę przez dłuższy czas oraz nieocenionym
wsparciu dietetyka i psychologa w procesie odchudzania, rozmawiamy
z Lidią Zwierzak, Dyrektor ds. Rozwoju Centrum Medycznego PROFAMILIA.
LIFE IN Łódzkie: Dlaczego Centrum Medyczne
PROFAMILIA zdecydowało się wziąć udział w unijnym
projekcie „odWAŻYMY ŁÓDZKIE”?
Lidia Zwierzak: Projekt „odWAŻYMY ŁÓDZKIE” jest kolejnym, w który zaangażowaliśmy się jako łódzkie centrum
medyczne. Cały czas staramy się aktywnie tworzyć oraz
uczestniczyć w projektach prozdrowotnych i profilaktycznych. Problem utrzymania prawidłowej masy ciała
w ostatnich latach staje się coraz poważniejszy. Jak wynika ze statystyk GUS, aż 56,8 procent mieszkańców naszego
województwa ma nadwagę. Przerażające jest też to, że 18,5
procent osób powyżej 15 roku życia stanowią osoby otyłe.
Daje nam to niechlubne pierwsze miejsce w krajowych statystykach. Nie jest tajemnicą, że nadmierna masa ciała jest
ściśle powiązana z wieloma chorobami wynikającymi ze
złego odżywiania i braku aktywności fizycznej. Dlatego postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Regionalny Program Zdrowotny
dotyczący przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości stworzony
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego umożliwił nam realizację tego działania w większej skali. Dzięki
środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego możemy
zaprosić do odchudzania ponad 500 osób z terenu naszego
województwa, które skorzystają z tego bezpłatnie. W naszej
placówce projekt zatytułowaliśmy „PO MOC w ODCHUDZANIU” i myślę, że to w dość przewrotny sposób definiuje nasze
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podejście to tego działania. Dla jednej grupy będzie to rzeczywista pomoc zdrowotna, a dla drugiej danie mocy w osiągnięciu celu wagowego.
Jakich efektów spodziewacie się Państwo
po tym programie?
Mamy nadzieję, że w perspektywie długoterminowej uczestnicy projektu będą silnie zmotywowani do pielęgnowania
nawyków związanych ze zdrowym trybem życia. Oczywiście postawiliśmy sobie szereg celów krótkoterminowych, a wśród nich przede wszystkim spadek masy ciała
oraz zmniejszenie obwodu talii. Chcielibyśmy jednak, żeby
uczestnicy po zakończeniu udziału w programie posiadali
wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na skuteczne kontrolowanie wagi ciała w przyszłości, żeby nastąpiła zmiana
podejścia do codziennego funkcjonowania, a także, żeby
wiedzieli, na co zwrócić uwagę myśląc o swoim zdrowiu.
Dlaczego warto schudnąć?
Ponieważ redukcja masy ciała tylko o pięć procent pozwala
na obniżenie poziomu glukozy, cholesterolu, trójglicerydów, co przyczynia się do błyskawicznej poprawy naszego
stanu zdrowia. Oprócz tego utrata nadmiernych kilogramów poprawia samopoczucie, często odbudowuje utracone
poczucie własnej wartości, wzmacnia pewność siebie – czyli jesteśmy szczęśliwsi i to jest najważniejsze.

Jaka jest rola psychologa w procesie odchudzania?
Niezależnie od rodzaju otyłości psycholog wspiera pacjenta w procesie odchudzania. Pomaga znaleźć dobrą
motywację oraz uczy pacjenta wyrobienia właściwych
nawyków dotyczących trybu życia. Rolą psychologa jest
również rozpoznanie psychicznych uwarunkowań otyłości i stosownie do rozpoznania, wdrożenie odpowiedniej
terapii. Każdy z nas jest inny. W ramach naszego programu przewidziano zarówno spotkania indywidualne jak
i grupowe, w zależności od potrzeb i chęci uczestników.
Czy łatwiej gubi się kilogramy samemu, czy
pod opieką specjalisty?
Dzięki współpracy z dietetykiem nasze odchudzanie jest bezpieczniejsze i bardziej skuteczne. Wykwalifikowany dietetyk
po zebraniu szczegółowego wywiadu ułoży zbilansowaną
dietę, w pełni dopasowaną do naszych potrzeb i oczekiwanych efektów. Pomoże nam również podczas wizyt kontrolnych, gdy będzie oceniał osiągnięte efekty, motywował do
działania i wspierał w dążeniu do celu. Uczestnicy naszego
projektu będą mieli pełen dostęp do analizatora składu ciała.
Pozowali to na śledzenie zmian, które dokonują się w naszym
organizmie. Musimy bowiem pamiętać, że do rozsądnej utraty wagi musimy organizm przygotować. Na początku badamy procentowy udział tkanki tłuszczonej, tkanki mięśniowej
czy wody w naszym ciele. Na kolejnych wizytach analizujemy
na ile się to zmienia. Nie zawsze tylko fakt utraty kilogramów
świadczy o naszym sukcesie. Na przykład na początku kluczowym okazuje się odpowiednie nawodnienie organizmu.
Jak mądrze gubić zbędne kilogramy, nie narażając przy
tym naszego zdrowia?
Najlepszy sposobem na właściwą utratę zbędnych kilogramów jest robienie tego pod okiem specjalistów. Ważne, by
dieta jaką stosujemy była odpowiednio zbilansowana, a aktywność fizyczna dobrana pod nasze możliwości zdrowotne
i wytrzymałościowe. Ważne jest opracowanie celów krótko
i długoterminowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie wytrwać

w swoich postanowieniach. Cele muszą być realne. Warto
proces odchudzania wydłużyć, ale dzięki temu po pierwsze
nie stracić motywacji, a po drugie nie dopuścić do efektu jo-jo.
Co zrobić, by zachować na długo stałą wagę? Czy jest
to możliwe?
By nasza waga po skończonym procesie odchudzania nie
podniosła się w górę, jedyną rzeczą, jaką musimy zrobić
po stabilizacji diety, to trwać w nowej strategii żywieniowej,
czyli nie powracać do „starych” nawyków. Oczywiście, dopuszczalne jest czasem odstępstwo od reguły, jednak należy
pamiętać o tym, co doprowadziło nas do sukcesu. Trwała
zmiana nawyków żywieniowych i regularna aktywność fizyczna to jedyny sposób na utrzymanie rezultatów.
Na co mogą liczyć osoby zgłaszające się do programu
w Centrum Medycznym PROFAMILIA?
Zapraszamy osoby w wieku 30-65 lat. Udział w programie
jest całkowicie bezpłatny. Projekt jest bowiem finansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego poddziałanie X.3.2. Każdy uczestnik zostanie objęty 24
tygodniową indywidualną opieką dietetyczną. Nasze dietetyczki przygotują każdemu indywidualny plan odchudzania,
opracują diety dostosowane do preferencji żywieniowych,
stylu życia i pracy, a także dobiorą odpowiednią aktywność
fizyczną (w tym wypadku również nastąpi refundacja kosztów udziału w tych zajęciach). Równolegle odbywać się będą
spotkania z psychologiem. Na zakończenie półrocznych zmagań odbędzie się konsultacja diabetologiczna, której celem
jest ocena stanu zdrowia i osiągniętych efektów zdrowotnych. Oczywiście jeżeli to będzie konieczne, to przekierujemy
pacjenta do odpowiednich poradni specjalistycznych. Zarówno na początku, jak i na końcu projektu przewidziano przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Przez cały czas trwania
projektu uczestnicy będą objęci opieką lekarską naszych internistów. Wydaje mi się, że jest to projekt unikatowy, który
zapewnia kompleksowe podejście to tematu odchudzania.
Pierwsze osoby zaczynają swoją przygodę z odchudzaniem
już pod koniec września. Jestem przekonana, że za dwa lata
(bo tyle trwać będzie projekt) będę mogła opowiedzieć o sukcesie prawie pół tysiąca mieszkańców naszego województwa,
a wtedy zrzucone kilogramy odmierzymy w tonach. 

Łódź, ul. Stefana 2
Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godz. 7-20,
tel. 42 288 11 20, 42 279 75 79,
tel. projektu 881 43 77 77
www.profamilia.net.pl
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PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY.

Pomoże trycholog
Problemy związane z włosami to często efekt nieprawidłowej pielęgnacji, ale także
objaw wielu chorób lub osłabienia organizmu. By dociec przyczyny problemów, warto
zwrócić się o pomoc do trychologa. Rozmawiamy z Izabellą Pietruszką‑Kluską,
stylistką, trychologiem, właścicielką salonu Curyło Academy Łódź.

LIFE IN Łódzkie: W swoim salonie otworzyłaś gabinet
trychologiczny. Wyjaśnij proszę czym zajmuje
się trycholog?
Izabella Pietruszka-Kluska: Gabinet trychologiczny był
moim wielkim marzeniem. Pracując jako fryzjer, widziałam wiele problemów pojawiających się na skórze
głowy. Zależało mi, aby zapewnić moim klientkom kompleksową opiekę, a piękno włosów zaczyna się od skóry.
Trychologia jest nauką interdyscyplinarną, obejmuje
zagadnienia z dermatologii, kosmetologii, fryzjerstwa,
psychologii i dietetyki. Zajmuje się schorzeniami skóry
głowy i włosów. Trycholog to specjalista, który rozpoznaje zmiany patologiczne skóry głowy, wykonuje zabiegi
mające na celu przywrócenie homeostazy w jej obrębie.
Problemy związane z włosami to często efekt nieprawidłowej pielęgnacji, ale także objaw wielu chorób lub
osłabienia organizmu.
Z jakimi problemami skóry głowy mamy najczęściej
do czynienia?
Problemy, z którymi klienci zwracają się do trychologa to
łojotok i choroby skóry z nim związane (ŁZS). Bardzo często klienci borykają się z łupieżem. Warto wiedzieć, że są
trzy rodzaje łupieżu (tłusty, suchy i kosmetyczny), do których należy dobrać odpowiednią terapię. Największą jednak bolączką jest nadmierne wypadanie włosów. Łysienie
może mieć różne podłoże, niezmiennie jednak bardzo negatywnie wpływa na poczucie własnej wartości.

„
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Włosom nie sprzyja niewłaściwa
dieta. Szczególnie niebezpieczne są diety
ubogie w kalorie czy składniki odżywcze.
Zmiany w żywieniu warto wprowadzić
we współpracy z dietetykiem

Co decyduje o kondycji naszych włosów?
Kondycja naszych włosów to wypadowa bardzo wielu czynników, wśród nich możemy wymienić: pielęgnację włosów
i skóry głowy, stylizację włosów, sposób odżywiania, stres,
problemy hormonalne. Bardzo często przyczyną problemów
z włosami i skórą głowy jest właśnie niewłaściwa pielęgnacja i złe nawyki, jak chociażby źle dobrany szampon o zbyt
agresywnym składzie lub niedostosowany do potrzeb skóry.
Ogromny wpływ na kondycję naszych włosów ma ich stylizacja. Gdy włosy upinamy zbyt ciasno, używamy pianek, lakierów i suchych szamponów, które oblepiają skórę i włosy,
a dodatkowo nie stosujemy peelingów do skóry głowy, możemy doprowadzić do stanów zapalnych w obrębie mieszka włosowego. Włosom nie sprzyja też niewłaściwa dieta.
Szczególnie niebezpieczne są diety ubogie w kalorie czy
składniki odżywcze. Zmiany w żywieniu warto wprowadzić
we współpracy z dietetykiem. Należy pamiętać, że wrogim
pięknych włosów jest też nadmiar cukru.
Jakie są pierwsze objawy, że dzieje się z nimi
coś niedobrego?
Pierwsze niepokojące sygnały to większa ilość włosów
na szczotce, nadmierna łamliwość, zwiększone przetłuszczanie, ponadto świąd i łupież. Wtedy właśnie należy zasięgnąć porady trychologa. Nie warto zwlekać, ponieważ mogą
to być objawy poważnych schorzeń i im wcześniej zareagujemy, tym lepiej. Czasem klientki odwiedzające trychologa mówią, że włosy wypadają już kilka lat! Zbyt długie zwlekanie
może doprowadzić do nieodwracalnych ubytków włosów.
Co powinniśmy zrobić, by skórę głowy utrzymać w jak
najlepszej kondycji?
Czasami wystarczy zmiana diety i nieprawidłowych
nawyków, aby poprawić jakość naszych włosów, często
jednak należy wprowadzić odpowiednią trychoterapię
poprzedzoną wykonaniem badań. Przede wszystkim
należy utrzymać i wzmacniać zdrowie skóry poprzez
właściwie dobraną pielęgnację. Pamiętajmy, że szampon

dobieramy do potrzeb skóry głowy. Maska i odżywka ma
za zadanie chronić, nawilżać i odżywiać łodygę włosa
zgodnie z zachowaniem równowagi PEH (proteiny, emolienty, humektanty). Absolutnym must have jest peeling
przeznaczony do skóry głowy, który oczyszcza, poprawia mikrokrążenie, dotlenia i przywraca równowagę
mieszkom włosowym. Szczególnie powinni pokochać
ten produkt ci, którzy nie mogą się obyć bez pianek, past
i lakierów do włosów.
Jak wygląda wizyta u trychologa? Trzeba się do niej
specjalnie przygotować?
Pierwsze spotkanie z trychologiem to konsultacja trychologiczna, która zaczyna się wywiadem trychologicznym. Ma
on na celu znalezienie przyczyn problemu ze skórą głowy,
wtedy poznajemy nawyki pielęgnacyjne i sposób, w jaki
klient dba o włosy. To bardzo ważne, by świadomie współpracować z trychologiem, każde z zadanych pytań ma zbliżyć nas do rozwiązania problemu. Podczas wizyty wykonywane jest badanie za pomocą trychokamery – powiększenie
od 50 do 700 razy umożliwia dokładną ocenę skóry, zespołów mieszkowych, widoczne są nieprawidłowości. Często
wykonywane jest badanie lampą Wooda, a także pull test.
Jest to wizyta bezbolesna, nie należy się jej obawiać. Warto
się oczywiście do niej przygotować. Dzień przed wizytą trzeba umyć głowę, zrezygnować ze środków do stylizacji włosów – pianki, lakieru do włosów, suchego szamponu, mikrowłókien. Warto przyjść już z wykonanymi badaniami krwi,
ponieważ tam też może kryć się przyczyna problemu. Ważne, by mieć świadomość, że aby kuracje trychologiczne dały
odpowiednie efekty, potrzebny jest czas, współpraca z trychologiem i pełne zaufanie. Wymaga to zaangażowania ze
strony klienta, rzetelnego wprowadzenia nowych nawyków
pielęgnacyjnych, stosowania zalecanych kosmoceutyków
o silnym składzie. Często niezbędna jest współpraca z lekarzami, wprowadzenie odpowiedniej diety i suplementacji,
która wesprze kuracje trychologiczne.
Ile kosztuje wizyta u trychologa i ile razy trzeba go
odwiedzić, by terapia była skuteczna?
Terapia trychologiczna może obejmować zabiegi normalizujące skórę, oczyszczające, stymulujące pracę mieszków włosowych, zabiegi antyaging jak infuzja tlenowa,
tlenoterapia, mezoterapia bezigłowa i mikroigłowa itd.
Ilość wizyt jest uzależniona od stanu skóry i rodzaju zabiegu. Terapia szokowa to zabiegi co dwa-trzy tygodnie,
minimum sześć-osiem, później raz w miesiącu. Koszt wizyty uzależniony jest od rodzaju indywidualnie dobranej terapii i waha się od 100 do 350 złotych. 
Rozmawiała Beata

Sakowska

Izabella Pietruszka-Kluska
Curyło Academy Łódź
Łódź, ul. Franciszkańska 99, lok. D2
Facebook.com/curylolodz
tel. 793 015 386
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Facemodeling

przeciwwskazania do facemodelingu
z stany zapalne (alergiczne, zakaźne), l trądzik krostkowy
i ropny, trądzik różowaty w fazie aktywnej, l skóra mocno naczyniowa, l liszaje, l przerwanie ciągłości naskórka, l choroby dermatologiczne, l stany ropne jamy ustnej szczególnie
migdałów, l stany zapalne (szczególnie dziąseł), l zmiany
ropne okolicy zębów, l wszelkie choroby jamy ustnej, l świeże
ekstrakcje zębów, l ciąża zagrożona, l gorączka, l stany grypowe, l powiększone węzły chłonne, l choroby nowotworowe, l guzki niewiadomego pochodzenia, l tętniaki, l nadciśnienie, l ciężkie choroby serca, l podejrzenie zawału, l wady
serca, l zaawansowana miażdżyca, l zakrzepica, l ciężkie
stany alergiczne, l nadczynność tarczycy (dotyczy masażu
szyi), l chłoniak, l porażenie mięśnia trójdzielnego.

piękna twarz na zawsze
Od najdawniejszych czasów człowiek miał dwa wielkie marzenia – znaleźć sposób na to, by żelazo zamienić w złoto i sprawić, by być zawsze młodym. O ile
pierwsze marzenie raczej na zawsze pozostanie marzeniem, o tyle na realizację drugiego są szanse. I nawet jeżeli nie na wieczną młodość, to choćby na piękny
wygląd. I to w każdym wieku! O facemodelingu pisze
Anna Olejniczak-Łasecka, właścicielka Kliniki Kosmetycznej Esencja Piękności w Łodzi.

Facemodeling, bo właśnie o tym jest w tekście, to
najlepsza droga do utrzymania młodości i pięknego
wyglądu, niezależnie od wieku. Jak wiecie Klinika
Esencja Piękności, nazywana czasami „turkusową
kliniką”, którą mam zaszczyt prowadzić, specjalizuje
się w bezpiecznych i naturalnych metodach odmładzania. Przyznam się Wam, że w tym celu nieustannie
poszukuję skutecznych metod i sposobów na to, jak
dbać o skórę, testuję na sobie i naszym zespole wciąż
nowe zabiegi. Badam, mierzę, mieszam – wszystko
po to, byście zawsze miały piękną twarz. Oczywiście
nie wszystko, co przetestowałam wprowadzam do terapii, o nie! Tylko prawdziwe perełki, zabiegi i metody, które mnie zachwycą. Tak było właśnie z facemodelingiem, do którego Was gorąco zachęcam.

chłonnych. Można zatem powiedzieć, że masaż, to
swojego rodzaju detoks całego naszego organizmu. No
i jeszcze jedno – facemodeling pomaga przy bruksizmie
i szumach usznych. Warto z niego skorzystać przed leczeniem ortodontycznym i stomatologicznym.

Wolna, cierpliwa i dokładna praca

Holistycznie i naturalnie

Jest to holistyczna i w pełni naturalna metoda odmładzania i modelowania twarzy. Łączy w sobie wiele
unikalnych technik stymulujących, niespotykanych
gdzie indziej. To wyjątkowe połączenie dwugodzinnego masażu i rehabilitacji twarzy. Metodą tą pracuję na głębokich strukturach tkanek, dlatego już
po pierwszym masażu możemy osiągnąć efekt długotrwałego odmłodzenia twarzy. Nawet o kilka lat!
Pomijając wszystkie indywidualne cechy, które ma
każda z nas – genetykę, styl życia, dbanie o skórę, dietę i narażenie na promieniowanie UV – musimy pamiętać, że przyczyny powstawania zmarszczek zależą w dużej mierze od mimiki twarzy, czyli od tego, jak
bardzo napięte są nasze mięśnie.

Masaż jak detoks organizmu

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego zmarszczki
tworzą się szybciej na twarzy niż na ciele? To bardzo

efekty facemodelingu
z spłycenie zmarszczek,
z poprawa jędrności i elastyczności skóry,
z zniwelowanie obrzęków,
z dotlenienie i odżywienie skóry i kości, skorygowanie deformacji: bruzdy nosowo-wargowej, opadających powiek, drugiego podbródka,
z likwidacja zrosty i napięć, a w konsekwencji obwisania skóry,
z stymulacja regeneracji i odbudowa struktur tkankowych
w tym nowych naczyń krwionośnych,
z poprawienie owalu i symetrii twarzy,
z odmłodzenie wizualnie twarzy o kilka lat,
z poprawa zdrowia i samopoczucia.

proste. Mięśnie rąk, brzucha czy innych części ciała trzymają się kości dwoma końcami. Zaś mięśnie
twarzy jednym końcem przyczepione są do kości,
a drugim do skóry lub innych mięśni. Powoduje to
ich słabsze naciągnięcie i łatwość deformacji w wyniku, chociażby grawitacji czy napięć mimicznych,
które sprzyjają tworzeniu się zmarszczek.
Na deformację skóry twarzy wpływają także wszystkie blokady i napięcia mięśniowe, które zaburzają normalne krążenie krwi i limfy. Masaż pozwala zatem
na uwolnienie mięśni, tkanek i komórek skóry od tych
napięć, a co za tym idzie ich lepsze odżywienie i dotlenienie. Usuwa także toksyny i metabolity do węzłów

Facemodeling obejmuje kilka technik, do których należą między innymi:
z mioplastyka – masaż tkanek głębokich, uwolnienie
blokad i napięć w strukturach powięziowych i mięśniowych,
z osteoplastyka – poprawa mobilności układu kostno-mięśniowego,
z masaż intraplastyczny/transbukalny – terapia wewnątrz jamy ustnej, rehabilitacja twarzy,
z kinesiotaping estetyczny – umożliwia zwolnienie
ucisków twarzy i ciała oraz ułatwia przepływ krwi,
z kapilaroterapia – masaż próżniowy przy pomocy
specjalnych szklanych baniek do twarzy.
Terapia ta ma również podłoże w medycynie chińskiej i ajurwedzie, a także wielu innych sięgających
do źródeł metod, dzięki czemu jest bardzo holistyczna
i obejmuje cały organizm.
Wart podkreślenia jest też fakt, że facemodeling to
wolna, cierpliwa i dokładna praca pozwalająca oddziaływać na mięśnie i otwierać esencję naszej piękności niczym różę – płatek po płatku.
Całościowa terapia trwa około 2-2,5 godziny i należy wykonywać ją co 10-14 dni, ale już po pierwszym
masażu widać wyraźne efekty odmłodzenia.
Dla utrzymania i wzmocnienia efektu należy wykonywać masaż w serii dobranej indywidualnie dla
każdej twarzy. 

Klinika Esencja Piękności
Łódź, ul. Tymienieckiego 20
tel. 730 100 004
kontakt@esencjapieknosci.pl
www.esencjapieknosci.pl
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Są restauracje i jest...

Szpulka

Szpulka w Manufakturze działa już od ponad sześciu
lat. W tym czasie dorobiła się stałych klientów i opinii wyjątkowego miejsca na kulinarnej mapie Łodzi.
Może dlatego, że jest w niej kolorowo, przytulnie i panuje luźna atmosfera, upodobali ją sobie wszyscy, którzy niezależnie od metryki, czują się młodo.

Kameralne bistro otwarte do północy

Choć po ostatnim remoncie lokal powiększył się
o dodatkową kondygnację (dobudowano antresolę nad kuchnią) i dziś może przyjąć więcej gości, to
wciąż pozostał kameralnym bistro, w którym można zjeść doskonałe śniadania, wpaść ze znajomymi
na smaczny obiad, a wieczorem na lekką kolację.
Warto podkreślić, że swoim gościom lokal oprócz dodatkowego piętra zafundował nowe, wygodniejsze
meble, zmienił kolory ścian i sprawił jeszcze bardziej
klimatyczny ogródek na zewnątrz. Remont dał też
nowe możliwości zespołowi kuchni, który zyskał więcej przestrzeni potrzebnej do przygotowania potraw
i napojów. I jeszcze jedno – ze wszystkich działających
w Manufakturze lokali, to właśnie Szpulka otwiera
się najwcześniej, a zamyka jako ostatnia. Codziennie
bistro działa od 9 do późnych godzin nocnych. Warto
o tym pamiętać, gdy wychodzimy z kina późnym wieczorem, a nie zjedliśmy wcześniej kolacji…

Jedenaście rodzajów śniadań!

Powiedzieć „jadłem śniadanie w Szpulce”, to jakby nic
nie powiedzieć. Jedenaście rodzajów śniadań czeka
codziennie na swoich fanów. O prymat najpopularniejszego walczą dwa: śniadanie a’la Szpulka (frankfurterki, bekon i jajka) i Szefa Kuchni (jajka zapiekane
z bekonem i podawane na patelni, ser cheddar i szczypiorek). Zwycięzca wciąż nie został wskazany.
Jeżeli jednak ktoś woli rozpocząć dzień od czegoś
lżejszego, to do wyboru są gofry w różnych odsłonach
– z łososiem, chorizo czy grillowanym kurczakiem.
Z kolei miłośnicy śniadań na słodko mogą zamówić
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tosty francuskie, podawane z owocami sezonowymi
i syropem klonowym.
Śniadania serwowane są do południa. Wyjątkiem
jest śniadanie a’la Szpulka, które w weekendy można
zamawiać przez cały dzień. Już od kilku lat Szpulka
według serwisu Tripadvisor jest numerem jeden, jeśli
mowa o miejscach na śniadania w Łodzi.

Na obiad z karty i na lunch

Szpulka zaprasza również na obiady. Wybór jak
na małe bistro jest przebogaty. Są zupy, zwykle trzy rodzaje – zupa dnia, którą proponuje szef kuchni i dwie
zupy sezonowe.
Po remoncie zwiększył się nie tylko sam lokal, powiększyło się także menu. W ofercie Szpulki pojawiły
się nowe dania kuchni street foodowej oraz dania inspirowane kuchnią azjatycką. W bistro można teraz
zamówić pięć rodzajów burgerów, ale jest też Ramen
z grillowanym rostbefem czy z grillowanym pstrągiem
łososiowym. Swoich fanów mają przekąski zaproponowane przez szefa kuchni, w tym legenda Szpulki, czyli
tatar wołowy klasyczny albo z leśnym runem.
Oczywiście można tu również wpadać na szybkie
lunche, które w Szpulce mają to do siebie, że się nie
powtarzają. Każdego dnia zjemy, co innego.

Szot, drink, koktajl + zespół = atmosfera,
której nie znajdziesz gdzie indziej

Szpulka to nie tylko jedzenie, to także doskonałe
i zdrowe koktajle warzywno-owocowe, które serwowane są przez cały dzień i orzeźwiające lemoniady.
Od barmana można także dostać autorskie drinki,
albo shoty bazujące na syropach owocowych własnej produkcji.
Jeżeli do tego doda się przyjazną atmosferę i fantastyczny kontakt zespołu bistro z jego gośćmi to niezależnie, czy wpadacie do Szpulki na śniadanie, lunch
czy biznesowe spotkanie, zawsze będzie Wam tu dobrze. Tak dobrze, że będziecie chcieli wracać! 

ŁÓDŹ MANUFAKTURA, ul. Ogrodowa 19a
tel. 42 634 24 72
www.szpulka-lodz.com
www.facebook.com/szpulka.lodz

Zdjęcia: Paweł Keler

Być w Manufakturze i nie zajrzeć do Szpulki to, jak być
w Paryżu i nie widzieć wieży Eiffla. Goście mówią o niej
„mały lokal z wielką duszą”. Atmosfera, jedzenie i obsługa
(kolejność przypadkowa) są w Szpulce doskonałe. Dominują dania kuchni z całego świata z elementami polskiej.
Jest szybko, prosto i smacznie!
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Len i Wino, idealne
miejsce do rozpoczęcia
przygody z winem
Zdaniem większości restauratorów dobre jedzenie to tylko część sukcesu. Reszta to
wystrój, organizacja pracy, wiedza i oczywiście... dobre wino. I takie bez wątpienia
znajdziemy w ofercie Len i Wino – w nowym koncepcie Grupy Bawełna, w skład
której wchodzą m.in. restauracje Bawełna, Szpulka, Przerwa i najmłodsza Len
i Bawełna. O winie rozmawiamy z Anną Grabarek, współwłaścicielką restauracji.
LIFE IN Łódzkie: Len i Wino, to kolejny koncept Grupy
Bawełna? Skąd wziął się pomysł i co konkretnie kryje się
pod tą nazwą?
Anna Grabarek: Kiedy kreśliliśmy sobie w głowach pomysły na to, jak będzie wyglądał Len na OFF Piotrkowska,
wiedzieliśmy, że miejsce ma się przede wszystkim kojarzyć z ciepłym wnętrzem, dobrym jedzeniem i wybornym
winem. Dlatego też w podziemiach restauracji urządziliśmy klimatyczną salę sommelierską, w której mamy
wina z całego świata, wśród nich coraz bardziej rozpoznawalne wina polskie. Miejsce to zostało wyposażone
w profesjonalnie przygotowaną strefę do przechowywania wina w optymalnych warunkach. Do niedawna winami z naszej piwniczki nasi goście mogli się raczyć tylko
na miejscu. Coraz częściej pytali nas, czy mogą te wina kupić
do domu. A kiedy w karcie pojawiały się wina na kieliszki
i można było degustować do woli, zainteresowanie zakupem
win na wynos ogromnie wzrosło.
Już nie trzeba zamawiać butelki, żeby napić się wina?
Oczywiście, że nie! Właśnie w tym celu zainstalowaliśmy
w Lnie specjalny i jedyny taki w Łodzi system, który pozwala
zamykać butelki z winem w sposób bezpieczny dla ich jakości.
Bez żadnych ograniczeń. Przez 21 dni od pierwszego otwarcia butelki, wino nie traci żadnych walorów smakowych! Dotyczy to też win musujących i szampanów. W karcie mamy
ponad 80 propozycji dla klientów. Można poprosić o kieliszek
praktycznie każdego wina na spróbowanie, a jak przypadnie
nam do gustu, wtedy można zamówić całą butelkę.

W ofercie macie Państwo dużo win z Włoch, uważacie
je za najlepsze? Czy to za sprawą miłości do tego kraju,
w którym lubicie spędzać wolne chwile?
W ofercie mamy rzeczywiście sporo włoskich win. To chyba efekt tego, że kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z gastronomią i była to Bawełna, dominowała tam kuchnia
włoska. Otwierając Len, poszerzyliśmy ofertę, a kolejne
pozycje pojawiły się w momencie startu sklepu. Możemy
więc zaoferować wina bardzo klasyczne z Włoch i Francji,
mamy też doskonałe wina hiszpańskie, pojawiają się wina
z Nowego Świata, w tym doskonałe z Kalifornii. Nie mogło
oczywiście zabraknąć win z Polski. Staramy się ofertę tak
zróżnicować, aby każdy znalazł coś dla siebie. Szukamy
win z winnic, w których cały proces produkcji jest starannie przemyślany, w zgodzie z naturą, bez krzywdy dla środowiska. Ale istotnie, do włoskiego wina mamy słabość.
Sami Państwo dobieracie ofertę, czy macie specjalistę,
który Wam doradza?
My po prostu bardzo lubimy wino i ciągle poszukujemy
nowych smaków (śmiech). Bardzo chętnie korzystamy
z wiedzy i doświadczenia naszych dostawców. Jak tylko
mają jakieś nowości w ofercie, to zawsze chcemy je poznać.
Skoro o dostawcach mowa, to słyszałam, że jednym
z nich jest niezadowolony klient. To prawda, czy plotka?
Prawda. Mieliśmy gościa w Bawełnie, który przychodził
do nas codziennie, jedzenie mu bardzo smakowało, ale
z oferty win zawsze był niezadowolony i ostentacyjnie do
kolacji zamawiał piwo, głośno to komentując. W końcu
jednego wieczoru ktoś z nas nie wytrzymał i zaproponował, żeby może zaczął sam sobie produkować wino, skoro wie wszystko najlepiej na ten temat… Pół roku później,
w plastikowej reklamówce przyniósł nam na spróbowanie pierwsze butelki z własnej produkcji. Zostaliśmy
oczywiście jego największym odbiorcą. Dzisiaj firma
Adesso, bo o niej mowa, dostarcza swoje wina do ponad
40 czołowych restauracji w Polsce, a nasze lokale Len
i Bawełna to oczywiście najlepsi klienci. Zresztą właściciel firmy do dziś powtarza, że korzenie jego winiarskiego biznesu są w Bawełnie.

Możemy zaoferować wina bardzo
klasyczne z Włoch i Francji, mamy
też doskonałe wina hiszpańskie,
pojawiają się wina z Nowego Świata,
w tym doskonałe z Kalifornii. Nie mogło
oczywiście zabraknąć win z Polski

„

Jesteście jedynym dystrybutorem win Bocelli Family
w Łodzi, rodziny znanego na całym świecie tenora, która
od pokoleń produkuje wina. Dlaczego zależało Państwu
na sprzedaży właśnie tych win?
W naszych restauracjach zawsze chcemy oferować klientom wyjątkowe produkty. Dlatego wciąż poszukujemy
nowych marek i producentów, rozmawiamy o winie z naszymi gośćmi i dostawcami … I tak Len stał się domem dla
wina rodziny Bocelli, z czego naprawdę bardzo się cieszymy. Jesteśmy jedynym dystrybutorem tych wspaniałych
win w Łodzi i jednym z nielicznych w Polsce. I przyznam
szczerze, że cieszą się one sporym zainteresowaniem, cały
czas zamawiamy nowe partie, a warto dodać, że nie są to
wina rozlewane na masową skalę. Jeden rocznik – to z reguły tylko 1500 butelek z jednego szczepu.
Jak zainteresowaliście klientów tym winem?
Wprowadzając wina Bocelli Family do naszej oferty zorganizowaliśmy degustację. Niektórzy twierdzą, że wina
z Toskanii, a właśnie tam winnice ma rodzina Bocelli,
niekoniecznie trafiają w nasze polskie smaki. Tym razem
spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem, a już Bocelli
Prosecco, zaliczające się do światowego TOP 10, smakowało wszystkim bez wyjątku! Subtelne, kwiatowo-owocowe,
cudownie lekkie z brzoskwiniową miękkością.
Podobno udało się namówić rodzinę Bocellich
na przyjazd do Polski?
Wytworzyły się między nami przyjazne relacje, niestety z wiadomych względów, na razie na odległość. Kiedy

Wracając jeszcze do samego pomysłu na sklep z winem,
czy w jakiś sposób nie przyczynił się też do jego
otwarcia koronawirus?
Pomysł rozwijał się w naszych głowach od dawna. Szczerze
mówiąc, czas wszystkiego, co się przytrafiło nam z powodu
koronawirusa, to trauma, o której marzymy, by jak najszybciej zapomnieć. Niech lepiej nie kojarzy się nikomu z czymś
tak fantastycznym jak dobre wino (śmiech).
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Patronat LIFE IN Łódzkie

Klaus - obsesja miłości

organizowaliśmy pierwszą degustację, otrzymaliśmy
specjalnie nagrany film z pozdrowieniami dla nas i naszych gości. Potem okazało się, że chcieliby przyjechać
do Łodzi i zobaczyć restauracje, gdzie są ich wina. Mamy
nadzieje, że niedługo będziemy mogli ich gościć w Łodzi.

premiera w październiku

Co znaczy dobre wino?
Trudno tu o jakąś jedną definicję – ustalmy zatem, że dobre wino, to po prostu takie, które nam smakuje. Dobór
wina to jest rzecz bardzo subiektywna, a naszą rolą jest
zachęcenie gości do poszukiwania ich ulubionego smaku.
Warto próbować różnych, stąd nasza oferta win na kieliszki i porcje degustacyjne, bo z reguły już po pierwszym
łyku wiemy, czy wino nam smakuje, czy nie.

Pod koniec sierpnia Fundacja Kamila
Maćkowiaka na Scenie Monopolis
przedpremierowo zaprezentowała
monodram „Klaus – obsesja miłości”,
którego premierę zaplanowano na 3
i 4 października.

Jak się kształtują ceny w sklepie, jakie najdroższe wino
macie Państwo w ofercie?
Wina mamy naprawdę w bardzo zróżnicowanych cenach – zaczynają się już od 29 zł, a najdroższe, pomijając
szampany, kosztują około 200 zł. Największą ofertę mamy
w przedziale między 50 a 100 zł. Warto podkreślić, że win,
które oferujemy, na pewno nie ma w sklepach.

O wrażeniach z pierwszego spotkania z widzami i zmierzeniu się
z postacią Klausa Kińskiego opowiada nam Kamil Maćkowiak.

#Pokazy przedpremierowe

Sprzedaż prowadzicie tylko na miejscu w restauracjach?
Tak, bo zgodnie z prawem alkoholu nie można sprzedawać przez Internet. Możemy zaoferować jedynie sklep
wirtualny, w którym można poznać całą naszą ofertę,
dowiedzieć się o tym, jakie wina pasują na różne okazje.
Wino można tam zamówić, ale odebrać trzeba osobiście.

Zorganizowaliśmy po raz pierwszy w historii Fundacji. Musiałem
sprawdzić, jak widzowie zareagują na ten bardzo kontrowersyjny
materiał. Nad scenariuszem, którego punktem wyjścia była autobiografia Klausa Kińskiego, spędziłem dwa lata. Oczywiście nie
pracowałem nad nim bez przerwy,
w tym czasie realizowałem inne
aktorskie wyzwania. Gdzieś podskórnie czułem, że muszę dojrzeć
do tego materiału. Zależało mi też
na zrobieniu teatralnej opowieści,
z książki, która jest tak naprawdę
zapisem życia, a tak w zasadzie
szczegółów spotkań z kochankami,
wszak jest to spowiedź seksoholika. A ja chciałem zrobić opowieść
o człowieku.

Ile win znajduje się w ofercie?
W sklepie mamy około 80, a w karcie restauracji Len około
50. I liczby te stale rosną.
Jak wybieracie wina do karty? Jak trafić w gusta Klientów?
Czasami korzystamy z pomocy sommeliera, który układa
kartę win i dobiera wina do odpowiednich dań, czasami intuicyjnie podejmujemy takie decyzje. Duży wpływ
na to, co jest w karcie, mają najbardziej zaufani pracownicy, którzy dużo i często rozmawiają z Gośćmi. Oczywiście
są to tylko nasze rekomendacje i tak należy je traktować.
Jeżeli Gość chce spróbować czegoś innego, to jego prawo.
Zawsze radą służy przeszkolony w tym zakresie personel.
My zresztą zachęcamy Gości do eksperymentów. Dlaczego
by nie zamówić kieliszka wina do serwowanego u nas od
pewnego czasu burgera?
A jakie wina lubi Pani najbardziej?
Białe, piję je nawet do dań z czerwonego mięsa, choć zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami powinno się pić do nich
czerwone wino. Moim zdaniem w piciu wina tak naprawdę chodzi o to, by ono nam smakowało, było dla nas przyjemnością i wzbogacało smak posiłku. 
ROZMAWIAŁ Robert
Zdjęcia Paweł

Sakowski

Bocelli Family Wines
Nazwisko Bocelli znane jest nie tylko ze wspaniałej muzyki włoskiego tenora Andrei, uwielbianego na całym świecie, ale także
doskonałych win. Od niemal trzech wieków rodzina Bocelli tworzy klasyczne włoskie wina w swojej posiadłości w Lajatico w
Toskanii. W winnicy rosną ponad 70-letnie krzewy winorośli – typowe toskańskie szczepy, takie jak: Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Malvasia i Trebbiano, a także Cabernet Sauvignon. Wina
rodziny Bocellich w wyjątkowo piękny sposób oddają tradycję
włoskiego winiarstwa, dzięki klasykom, takim jak: Chianti, Pinot
Grigio, czy Prosecco we współczesnym wydaniu.

Keler

najlepsze-wina.pl l najlepsze-wina.com l najlepsze-wina.com.pl
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#Rewelacyjne przyjęcie

Cieszę się, że zdecydowałem się
na pokazy przedpremierowe, moc
pozytywnych opinii, szczególnie
tych, w których widzowie piszą
o sile rażenia porównywalnej
z Niżyńskim, jest czymś, co mnie
zaskoczyło totalnie. Obawiałem
się, że Klaus będzie spektaklem
niszowym, nie wiedziałem, że ma
tak uniwersalną siłę, że wywołuje
tyle emocji. Myślałem, że będzie
jedynie szokować, a tymczasem
narracja wciąga widza, momentami nawet hipnotyzuje. Myślę,
że jest potencjał do tego, by ten

spektakl wprowadzić do repertuaru Fundacji na długo.

#Aktorskie wyzwanie

Monodramu nie realizowałem
od 2014 roku. Dojrzałem do tego,
żeby przedstawić na scenie zupełnie nową postać, taką nową odsłonę teatralną Maćkowiaka. Poza
tym monodram jest zawsze takim
papierkiem lakmusowym mojej
aktorskiej formy. A teraz czuję,
że jestem w doskonałej formie psychicznej i dość dobrej fizycznej,
więc miałem idealne predyspozycje, by zmierzyć się z tak silną osobowością i mroczną postacią.

#Duma i aktorskie spełnienie

Mogę śmiało powiedzieć, że jestem dumy z tego spektaklu i nie
chciałabym tu umniejszać moim
dotychczasowym
przedstawieniom, ale uważam, że to najważniejsza moja praca w ostatnich
latach i wielka wspaniała podróż
aktorska. Monodram daje bardzo
specyficzny rodzaj satysfakcji
zawodowej, bo za wszystko odpowiadam sam. Wybrałem też
specyficzną konwencję spektaklu
– trochę jakby ostatniego występu
Kińskiego przed widownią. Wziąłem na warsztat mimo wszystko
potwora, którego staram się uczłowieczyć, zrozumieć, dlaczego się
nim stał. W spektaklu tym rozliczam się też z moim zawodem,
to jest bardzo osobiste, aktor gra
aktora, który nienawidzi tego zawodu, bo Kiński nienawidził aktorstwa, traktował jej jedynie jako
maszynkę do zarabiania pieniędzy. To, co myślał na temat sztuki,
roli aktora, ale też całej branży, to
jest bardzo ważny wątek w tym
spektaklu, niezależnie od tego,
czy ja się z tym identyfikuję. Zapraszam serdecznie do Sceny Monopolis i spotkanie z Klausem. 
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Nie chciałbym w życiu
robić nic innego
Aktorstwo! Czym jest dla mnie? Spotkaniem z widzami. To takie wyjątkowe
momenty na scenie, które trudno opisać. Jest też ciągłą pracą. Wydaje
mi się, że każdą kolejną rolę trzeba traktować jako tę pierwszą. Poza tym
trzeba cały czas szukać, nie można osiadać na laurach. Rozmawiamy
z Arkadiuszem Wójcikiem, aktorem Teatru Powszechnego w Łodzi.
LIFE IN Łódzkie: Wynudził się Pan przez te długie miesiące
bez pracy, z dala od teatru, sceny i teatralnych kolegów?
Arkadiusz Wójcik: Na pewno nikomu nie było łatwo,
również aktorom, bo przecież nagle straciliśmy możliwość normalnej pracy, a co się z tym wiąże – zarabiania.
Ale wbrew pozorom tego czasu na nudę wcale nie miałem
tak dużo. Po dwóch dniach od zamknięcia teatru dla widzów dyrektor Ewa Pilawska powiedziała, że musimy
zacząć działać i powołała do życia serial internetowy
„Pomoc domowa radzi”. Od marca, co tydzień, zapraszamy na premierę nowego odcinka. Dzięki temu mogliśmy
pracować w czasie lockdownu, ale również teraz – cały
czas nagrywamy kolejne odcinki. Mam przyjemność grać
w tym serialu Nadię, którą widzowie znają ze sceny. Poza
tym wykorzystałem ten czas na czytanie, oglądanie filmów. Utrwalałem sobie też role, spacerując po parku i głośno je recytując. Cóż, nie wiem do dziś, co sądzą o tym moi
sąsiedzi… Może uznali mnie za niezłego świra (śmiech).
Jak to się stało, że Arkadiusz Wójcik został Nadią?
Do dziś pamiętam ten dzień, kiedy na tablicy pojawił się
okólnik z obsadą „Pomocy domowej”, gdzie było napisane
„Arkadiusz Wójcik – Nadia”. Najpierw myślałem, że zawału dostanę z radości, a potem z przerażenia, że sobie nie
poradzę. Nie jestem typem aktora, który musi grać główną
rolę tu i teraz, mnie radość sprawia każda rola, nawet ta
najmniejsza, każda wnosi coś do mojego aktorstwa – nawet misia z Zakopanego, który pcha czołg i tańczy tango. Różne doświadczenia sceniczne, od tych małych ról,
poprzez te duże – jak, chociażby 20-stronicowy monolog
w „Marsie: Odysei” – sprawiły, że byłem gotowy na Nadię
w „Pomocy domowej”. Później zagrałem Heroda w „Tango
Łódź” i wiem, że on by nie powstał, gdyby nie rola Nadii.
To taki system naczyń połączonych. Gram w Teatrze Powszechnym już prawie od 10 lat i wiem, że od początku
mojej drogi na tej scenie dyrekcja bardzo świadomie mnie
prowadzi. Zadania, które dostaję, nie są przypadkowe.
Skąd czerpał Pan inspiracje do stworzenia Nadii, tej tak
lubianej przez łódzką publiczność postaci?
Przede wszystkim Robin Williams i jego podejście do budowania roli w „Pani Doubtfire” – za tą postacią stoi przecież
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cała historia, dlatego jest taka wiarygodna. W „Poszukiwany, poszukiwania” Wojciech Pokora pokazuje, jak grać, wykorzystując bardzo delikatne środki aktorskie. Uwielbiam
Benny Hilla, który wciela się w skrajnie różne postaci kobiet – od gosposi po arystokratkę. Jego kreacje zawsze mają
podwójne dno. Co jeszcze? Na pewno irlandzki serial „Mrs
Brown’s Boys” – Brendan O’Carroll błyskotliwie przerzuca
puenty na widownię, teatralizuje całą akcję. Z kolei brytyjski
komik Rik Mayall, twórca komedii abstrakcyjnej, połączył
dwa światy – teatr i show telewizyjny. Bardzo lubię „uczyć
się” z jego seriali: „Bottom” i „The Young Ones”. To wszystko
przykłady świetnie zrobionych komedii. Niestety ubolewam
nad tym, że komedia jest w polskim teatrze postrzegana jako
coś wstydliwego, do czego nie warto się przyznawać.
Dlaczego tak się stało?
W szkole teatralnej praktycznie nie uczy się komedii, bo jest
traktowana jak gorsza siostra. Mam wrażenie, że granie
tragicznych postaci przychodzi aktorom zdecydowanie
łatwiej, szczególnie w naszym kraju, gdzie mamy to we
krwi. Zapomnieliśmy o naszej polskiej tradycji komediowej – Kabarecie Starszych Panów, Kabarecie Dudek, Hance
Bielickiej, Irenie Kwiatkowskiej, ale też o kinie. Komedia
jest najtrudniejszą przestrzenią teatru i cieszę się bardzo,
że pracuję w Polskim Centrum Komedii, w którym szukamy współczesnego warsztatu. Zawsze sobie powtarzam,
że komedia to nie tylko śmiech – to pretekst do mówienia ze
sceny o ważnych tematach. Staram się, robić, co mogę, żeby
nie wkradała się w to wszystko rutyna.
Wszystko rozumiem, ale chyba trudno nie wpaść
w rutynę grając ten sam spektakl po raz setny?
Bardzo pomaga, że za każdym razem gramy dla innej publiczności i musimy jej słuchać. Pamiętam jak dziś – wystawialiśmy już chyba po raz siedemdziesiąty „Pomoc domową”
– jest w tej sztuce taki moment, w którym widzowie zawsze
wybuchali salwami śmiechu, a tym razem była kompletna
cisza. I co, mieliśmy w tym momencie przerwać przedstawienie, odwrócić się do publiczności i powiedzieć „przepraszamy, w tym momencie państwo powinni się śmiać”. Komedia
jest ciężką pracą, musi mieć swój rytm, swoje tempo, swoją
puentę, wciągać widza, zachęcać do interakcji. Komedia ma
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w Teatrze Powszechnym, również mam jakiś udział w rewitalizacji miasta – tak od środka, w głowach ludzi.
Czym dla Pana jest aktorstwo?
Spotkaniem z widzami – to takie wyjątkowe momenty
na scenie, które trudno opisać. Jest też ciągłą pracą – wydaje mi się, że każdą kolejną rolę trzeba traktować jako tę
pierwszą. Poza tym – cały czas szukać, nie można osiadać
na laurach. Nie chciałbym w życiu robić nic innego.

być dobrą zabawą, ale to nie może być tak, że my na scenie
się dobrze bawimy, a widzowie siedzą i nie reagują. Każda
sztuka to miesiące przygotowań, najpierw długie rozmowy,
praca nad rolą, próby, w końcu premiera.
I po premierze koniec pracy nad rolą?
Absolutnie nie. Premiera to dopiero początek.
Dlaczego komedia?
Już w liceum byłem nienormalny (śmiech), cały czas spędzałem w teatrze, głównie w Teatrze Powszechnym. Byłem na wszystkich premierach, byłem wolontariuszem
podczas Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych.
To tu kształtowała się moja teatralna edukacja. Do szkoły
teatralnej we Wrocławiu dostałem się dopiero za czwartym razem i cieszę się, że tak się stało, bo byłem o wiele
bardziej świadomy tego, czego chcę w życiu i bardziej to
doceniłem. W szkole każdy chce grać te ciężkie role, flaki
wypruwać, ja wiedziałem, że chcę iść w innym kierunku.
Po skończeniu szkoły teatralnej pracowałem w TR Warszawa jako asystent reżysera Michała Borczucha, napatrzyłem
się na te tragedie i stwierdziłem, że bardzo chciałbym grać
w Powszechnym. Udało się, więc jestem, gram, rozwijam
się (mam nadzieję) i jest mi tu bardzo dobrze.
Nie myśli Pan o Warszawie, filmowych rolach,
błyskach fleszy?
Nie, absolutnie nie. Na planach filmowych bywam, ale
jako asystent reżysera i ta praca daje mi wielką satysfakcję. Ale jednak wolę konfrontacje z widzem na żywo. Poza
tym pracuję w Teatrze, w którym zawsze chciałem grać.
No i Łódź – miasto, które bardzo mnie inspiruje, stawia
wyzwania. Grając we Wrocławiu czy Warszawie nie miałem tego poczucia. Poza tym czuję, że pracując tu w Łodzi,
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A ma Pan jakieś rytuały przed wejściem na scenę?
Mam, ale sam nie wiem, dlaczego to robię. Pamiętam, że przed
„Wytwórnią piosenek” z Beatą Ziejką za każdym razem czekaliśmy w plotkarni, patrząc na ekran, kiedy kurtyna się
podniesie. Stawaliśmy wtedy przed sobą, ona dotykała mojej
przypinki w marynarce, a jaj jej krawatu. Byliśmy przeświadczeni, że jeśli tego nie zrobimy, będzie spektakularna klapa.
Aktorstwo to zawód jednej szansy – jak się wejdzie na scenę
i coś pójdzie nie tak, to nie można powiedzieć: „przepraszamy
państwa, ta scena miała wyglądać zupełnie inaczej, wobec
tego zaczniemy jeszcze raz”, trzeba grać do końca. A są i takie
momenty, że rytuał nie pomoże. Pamiętam, jak raz w spektaklu „Pomoc domowa”, nie wiedzieć czemu, wypadały klamki
z drzwi, gdy tylko ich dotykałem. Innym razem zapomniałem słowa – lokomotywa, a kolejnym nie mogłem wydusić
z siebie słowa – papuga, dosłownie się zaciąłem i kilka razy
powtarzałem „pa, pa, pa”, aż w końcu wrzasnąłem „papuga”
i widzowie ryknęli śmiechem. Zawsze musimy znaleźć wyjście z sytuacji, przecież nie uciekniemy ze sceny.
Chętnie angażuje się Pan w projekty edukacyjne
realizowane przez Teatr Powszechny?
Uważam, że aktor musi mieć świadomość, że teatr to nie tylko
on, ale cały zespół. Musi znać każdą przestrzeń teatru i angażować się w różne działania. Projekty edukacyjne są wpisane
w DNA naszego teatru – „Teatru blisko ludzi”. Prowadzimy
warsztaty dla ludzi w praktycznie każdym wieku i z bardzo różnych miejsc. Bardzo lubię warsztaty dla młodzieży
w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. Prowadzę też cykliczne
spotkania z seniorami z grupy „Jesteśmy”, a od kilku lat w ramach terapii pacjentów prowadzimy zajęcia z uzależnionymi
przebywającymi w ośrodku MONAR. W teatrze, z którym jestem związany, dzieje się naprawdę wiele dobrego dla Łodzi,
łodzianek i łodzian. Ale przecież to wszystko zaczyna się od
charyzmy Ewy Pilawskiej, której zawsze „się chce”.
Posądzą Pana o lizusostwo, tak Pan wychwala swojego
szefa, to raczej rzecz niespotykana?
To taka dziwna polska zasada – nie wolno chwalić szefa. Ale to chyba nie mój problem, jeśli ktoś tak uważa.
Teatr Powszechny ma najwyższą frekwencję, gra najczęściej i sprzedaje najwięcej biletów, ale przede wszystkim
większość nowych tytułów to prapremiery! Dzięki temu
ja mogę się rozwijać, występować, pracować, godnie zarabiać. To wszystko nie „robi się samo” i nie bierze się
z powietrza! Naprawdę nie mam na co narzekać, czuję się
szczęśliwym człowiekiem. 
Rozmawiała Beata
Zdjęcia Justyna

Sakowska

Tomczak

Łapię wiatr w żagle
O Hamlecie nigdy nie marzyłem, bo już na studiach mi powiedziano, że przez
mój złamany nos, raczej mogę zapomnieć o tej roli. Gdy kończyłem studia,
zamarzyło mi się, żeby zagrać Helvera, czekałem na niego 20 lat i się doczekałem.
Dzięki tej roli i roli Webera cały czas czuję wiatr w żagle, to niezwykłe uczucie.
Rozmawiamy z Mariuszem Słupińskim, aktorem Teatru im. Jaracza w Łodzi.
LIFE IN Łódzkie: Jeden teatr, drugi teatr, trzeci teatr, rola
w serialu, plany filmowe, trochę dużo tego. Kto pilnuje
grafiku? Jest agent, który pomaga?
Mariusz Słupiński: Nie pomaga mi żaden agent, sam sobie
radzę. W kuchni na lodówce wisi grafik, taki mój przewodnik na dany tydzień i jak na razie jakoś udaje mi się nad tym
wszystkim zapanować. Ostatnio było zdecydowanie łatwiej,
koronawirus zmusił mnie do siedzenia w domu, teatry nie
działały, na planach filmowych też nie było realizacji.
Na szczęście wszystko pomału wraca do normy, teatry
wznawiają działalność, a Pan zapewne swoją aktywność
zawodową. Dlaczego realizuje Pan aż tyle projektów?
Życie, szczególnie aktorskie, nie jest łatwe i trzeba czerpać
z wielu źródeł. Praca na etacie w teatrze często nie wystarcza i nie mówię tu o żadnych fanaberiach, tylko normalnym życiu czteroosobowej rodziny, mam żonę z urzędniczą
pensją i dwoje uczących się dzieci. A poza tym aktor jest od
tego, by robić różne rzeczy, nie tylko grać na teatralnej scenie. Może udzielać się w dubbingu, grać w serialach i jak
ma dużo szczęścia to i w filmach.

Film bardziej cieszy niż scena teatralna?
Scena zdecydowanie bardziej. Traktuję teatr jako wielki
plac zabaw, gdzie można wypróbować wiele postaci – tu
człowiek nie rdzewieje, jest w stanie utrzymać kondycję
zawodową. To tutaj buduje się warsztat, najważniejsze
umiejętności, kwintesencję tego zawodu. Jestem aktorem
teatralnym od dwudziestu lat i wiem, co mówię. A film,
rzadko się w moim życiu zdarza. Częściej bywam na planie serialu „Na Wspólnej”, w którym gram od 12 lat i mam
to szczęście, że moja rola się cały czas rozwija.
Jednak dla niektórych aktorów granie w serialach jest
uwłaczające, tak przynajmniej deklarują publicznie.
Nie widzę nic uwłaczającego w graniu w serialu, to po prostu
inne doświadczenie aktorskie, tu nad rolą pracuje się szybko. W życiu trzeba robić różne rzeczy, trzeba też zarabiać
pieniądze. Jedno jest pewne – z teatru nigdy nie zrezygnuję.
To wróćmy do niego. Na stałe jest Pan związany
z Teatrem im. Jaracza, można Pana też oglądać na nowej
łódzkiej scenie – Scenie Monopolis, gdzie swoje spektakle
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wystawia Teatr Fundacji Kamila Maćkowiaka. Jak się
Panu współpracuje z Kamilem?
Dziękuję, bardzo dobrze, na scenie sobie nie przeszkadzamy
(śmiech), wręcz przeciwnie – doskonale się uzupełniamy, nie
ma między nami żadnych spięć. Cieszę się, że Kamil, dając mi
pracę, docenia mnie jako aktora. Czego chcieć więcej od życia?
Daje też role do wyboru z tego, co słyszałam?
Ano daje i nie wiem, czy potem tak naprawdę nie żałuje
(śmiech). Ale jest honorowy i nie wycofuje się z raz danego
słowa. Nie ukrywam, o czym on doskonale wie, że skorzystałem z wyboru i wybrałem dla mnie postać bardziej wyrazistą, bardziej mi pasującą, czułem, że byłem gotowy na rolę
doktora – sadysty, w spektaklu „Śmierć i dziewczyna”.
Skąd była ta pewność?
Dzięki wspaniałym rolom, które dane mi było zagrać w Teatrze im. Jaracza. Mam tutaj na myśli dwie konkretne role,
które uważam za kamienie milowe w moim aktorskim rozwoju – mówię tu o Helverze w „Nocy Helvera” i Weberze
w „Z miłości”. Ja do tych ról dojrzewałem emocjonalnie przez
ostatnie lata i pojawiły się one w najbardziej dla mnie odpowiednim momencie. Dziękuję za to Waldemarowi Zawodzińskiemu, który chciał, żebym grał Webera i Małgorzacie
Bogajewskiej, która tak pięknie poprowadziła Helvera i dała
mi możliwość rozwinięcia skrzydeł. Dzięki tym rolom cały
czas czuję wiatr w żagle, to niezwykle miłe uczucie. Mam
nadzieję, że nie nadejdzie taki moment w mojej karierze,
że którejś z ważnych ról po prostu nie udźwignę. Na razie
wszystko jest w najlepszym porządku.
Te bardziej skomplikowane postacie dają Panu większą
zawodową satysfakcję niż skądinąd bardzo udana
kreacja psychologa w „Cudownej terapii”?
To chyba nie do końca tak jest. Żeby zagrać daną rolę,
muszę w niej dostrzec przestrzeń dla siebie, coś, na czym
będę mógł zbudować tę rolę. Trzeba znaleźć ścieżkę w tym
mrocznym lesie, która doprowadzi do celu. Pomaga mi
w tym nieco mój złamany nos (śmiech).
Jak to jest z tymi rolami w macierzystym teatrze, czy tam
ma Pan szansę wybrać role, czy są one narzucane?
Bardzo rzetelnie i sumiennie podchodzę do mojej pracy
i raczej nie odrzucam ról, które są mi proponowane. Jak do
tej pory, głównie dzięki Waldemarowi Zawodzińskiemu,
uważam, że byłem bardzo dobrze obsadzany. Sam nie wymyśliłbym sobie lepszych ról. Z Kamilem i jego Fundacją
jest nieco inaczej, mogę mu zdecydowanie więcej powiedzieć niż szefowi w teatrze.
A czy wymarzoną byłaby sytuacja, gdyby Pan sam mógł
wybrać sobie role w teatrze?
Pewnie tak, ale taka sytuacja mogłaby się okazać mieczem
obosiecznym, z jednej strony mógłbym czerpać z tego
wspaniałe korzyści, z drugiej popaść w megalomańską
rutynę, a tego z całą pewnością bym nie chciał. Czasami
lepiej zaufać komuś, kogo się jeszcze zna, że może jednak
ma jakiś pomysł na ciebie w konkretnej roli, albo wymyślił
sobie, że możesz zrobić coś więcej. Taka sytuacja bardziej
mi odpowiada, nie czuję się księciem udzielnym.
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Jest taka rola, którą chciałby Pan jeszcze zagrać?
O Hamlecie nigdy nie marzyłem, bo już na studiach mi powiedziano, że przez mój złamany nos, raczej mogę zapomnieć o tej roli. Gdy kończyłem studia, zamarzyło mi się,
żeby zagrać Helvera, czekałem na niego 20 lat i się doczekałem. I teraz jeszcze nie natrafiłem na taką postać, którą
chciałabym zagrać, co absolutnie nie oznacza, że czuję się
zawodowo wypalony.
Jednym słowem marzenie się spełniło.
Tak. Często spełniają mi się marzenia.
A skąd takie szczęście w życiu?
Po prostu mam szczęście i wierzę, że coś tam nade mną
czuwa. Lubię marzyć, ale te moje marzenia są bardzo
przyziemne, nie marzę o czymś, co wiem, że jest dla mnie
nieosiągalne. Nie będę marzył o czymś, co się nie spełni. Trzeba być realistą i pomału, konsekwentnie, dzień
po dniu podążać w kierunku spełnienia marzeń.
Ale życie czasami bywa bardzo przewrotne, też Pana
ciężko doświadczyło, gdy nagle zachorowała Pana córka.
To już jest przeszłość, nie dopuściłem do siebie złych myśli, gdzieś je w sobie stłamsiłem i się udało, po raz kolejny pomyślałem, że może coś czuwa nade mną i że będzie
dobrze. I jest dobrze – córka uczy się teraz za granicą
i wszystko z jej zdrowiem jest w jak najlepszym porządku.
To już wiem, dlaczego tata podejmuje się tylu wyzwań.
Praca goni pracę, jedna zrobiona dobrze powoduje,
że masz dwie następne. Taka jest moja filozofia życia i tak
się na razie dzieje.
A wszystkie role, które gra Pan prawie jednocześnie, nie
wprowadzają mętliku w głowie? Wchodzi Pan na scenę
w Jaraczu, następnego dnia w Teatrze Kamienica
w Warszawie, kolejnego na plan serialu „Na Wspólnej”,
a dwa dni później na Scenę Monopolis. Jak to się dzieje,
że w jednej sztuce nie zacytuje Pan fragmentu z drugiej?
Nie ukrywam, że jest w tym nieco magii i tak do końca to
nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu staję
na scenie, która ma swoją scenografię, widzę partnerów,
z którymi gram i nagle wszystko przychodzi, po prostu
wiem, co mam zagrać. Oczywiście taka zmiana ról, poprzedzona jest też lekturą, przypominam sobie tekst, czy
to w pociągu, czy dzień wcześniej w domu.
W łazience? Słyszałam, że to ulubione miejsce na naukę.
Może z tym ulubionym, to bym nie przesadzał, ale tak nie
zaprzeczam, lubię tam powtarzać role. Mam za to taki
swój ulubiony zwyczaj, który bardzo ułatwia mi pracę
nad rolą i proszę mnie nie pytać, skąd się wziął, bo tego
nie pamiętam. Każdą rolę przepisuję sobie odręcznie.
Dlaczego?
Po pierwsze walczę w ten sposób ze swoją dysleksją i uczę
się poprawnie pisać. Po drugie, jak każdy mężczyzna jestem wzrokowcem, więc przepisując, jednocześnie przyswajam ten tekst. A jak już mam gotowe te zapisane kartki, to muszę je gdzieś czytać…

Jak się Pan relaksuje i odpoczywa od codziennej pracy?
Przede wszystkim lubię się dobrze wyspać. Lubię też jeździć samochodem, szczególnie autostradą, mam wtedy
poczucie wolności, to taki substytut jazdy na motorze,
mentalnie gdzieś tam w środku jestem motocyklistą.
Chwilowo nie mam motoru, więc jego braki muszę sobie
jakoś rekompensować. Relaksuje mnie też bardzo wyjście
z kolegami na mecz piłki nożnej, nawet czasami nie patrzę
na murawę, już sama rozmowa z kumplami sprawia mi
wielką przyjemność.
Aż mnie korci, żeby zapytać, której drużynie Pan kibicuje,
ale wiem, że nie wypada?
Tak, w Łodzi o tym głośno nie mówimy.
Ma Pan swoje ulubione miejsca w Łodzi?
Kocham stare Bałuty, mocnym sentymentem darzę stary
Radogoszcz, bo tam mieszkali moi dziadkowie. Wiele jest
takich miejsc, bo absolutnie jestem lokalnym patriotą. Pamiętam, jak na studia przyjeżdżali ludzie z innych miast
i powtarzali, jaka ta Łódź jest brzydka. Dla mnie Łódź
nigdy nie była brzydka, nawet wtedy, gdy naprawdę była
szara i ponura. Mam wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa i lat młodości, do dziś chętnie mówię o koncertach
punk rockowych, które odbywały się w klubach.
Skoro o muzyce mowa, to jakiej Pan chętnie teraz słucha?
Dopiero w wieku 30 lat zacząłem słuchać muzyki zespołu
Pink Floyd, bo wcześniej wydawało mi się, że jeszcze do
tego nie dojrzałem. Lubię The Cure, Dead Can Dance, Cocteau Twins, doskonale relaksuję się przy muzyce poważnej, a od jakiegoś czasu, dzięki córce, choć ona już tego nie
słucha, jestem fanem ciężkiego metalu.
Jednym słowem do wszystkiego musi Pan dojrzeć.
Tak chyba mają po prostu faceci, choć mam 47 lat, nie uważam, bym był dojrzały, w ogóle mam wrażenie, że dopiero
w wieku 40 lat zacząłem kumać, o co w tym życiu chodzi.
Wielki świat, jak mawiają o Warszawie, jakoś Pana nie
ciągnie mam wrażenie. Dlaczego?
Spróbowałem tego miodu, to fantastyczne miasto, w którym żyje i pracuje wielu doskonałych aktorów. Przez cztery lata pracowałem w Teatrze Studio u Zbigniewa Brzozy.
W tym czasie urodziło mi się drugie dziecko, żona z dziećmi mieszkała wówczas w Łodzi, a ja cały czas na scenie
stałem z tą halabardą i pomyślałem, że to chyba nie tak
miało wyglądać. Wróciłem do Łodzi, do Teatru im. Jaracza i dobrze zrobiłem, od tego czasu zagrałem wiele fantastycznych ról, których w Warszawie mógłbym nigdy nie
dostać, i przede wszystkim jestem z moją rodziną. Warszawa czasem może być przereklamowana, wszystko zależy od tego z kim się w danym momencie pracuje i co robi
i czy jest ten wiatr, który dmie w twoje żagle, czy jest to
szczęście... Bez szczęścia nie byłoby wielu sytuacji, a może
to my je przyciągamy...Nie chcę o tym za dużo mówić,
bo może coś jeszcze… 
Rozmawiała Beata
Zdjęcia

Sakowska

Joanna Jaros
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Kasia Malinowska
certyfikowany coach, trener
Trenerka metody MTQ 48, ambasadorka
projektu Sukces To Ja fundacji Sukces Pisany Szminką. Specjalizuje się w obszarze
pewności siebie, odporności psychicznej
oraz wewnętrznej siły. Prowadzi programy
rozwoju pewności siebie, szkolenia, warsztaty, coaching w języku polskim i angielskim.
Współpracuje z firmami oraz klientem indywidualnym. www.kasiamalinowska.pl.

Wszyscy mamy
podobnie...

Cała kultura
za niecałą cenę?

Ostatnie tygodnie grubą kreską podkreśliły naszą różnorodność i odmienność. Wypunktowały znaki szczególne, ustawiły focus na to, co nie zmieściło się w szufladzie zwanej
„normą”. Tak jakby COVID-19 niewystarczająco nas od siebie
oddalił. Społeczny dystans zdaje się pogłębiać każdego dnia.
Drobne pęknięcia rozlewają się w nas niczym rzeka w delcie.
A przecież wszyscy idziemy tą samą drogą i pragniemy tego
samego: miłości, radości i uznania. To takie ludzkie i wspólne. Zabrzmi jak truizm, ale to święta prawda – potrzebujemy
siebie nawzajem. Dziś znacznie bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej. W rzeczywistości naznaczonej nieznanym miły
gest, dobre słowo, szczery uśmiech są jak powietrze. Pozwalają wziąć głęboki oddech, odprężyć się, napełnić serce
spokojem. W głębi duszy tego właśnie chcemy – żyć bez poczucia wstydu, który jest największym ciężarem. Pragniemy
doświadczać entuzjazmu, radości i zadowolenia. Tak bardzo
potrzebujemy zanurzyć się w wolności, która przynosi satysfakcję z dokonanych wyborów. Jak pisała Ophra Winfrey:
„Życie polega na tym, by bardziej stawać się sobą”. A ja mam
wrażenie, że niektórzy próbują nas tego oduczyć. Marny
trud. Człowiek nie może oddalić się od siebie, bo to największa zbrodnia; największa cena, jaką można zapłacić. To koszt,
którego na dłuższą metę nie jesteśmy w stanie unieść. On nas
osłabia, przytłacza, pozbawia witalności, bez której życie
traci właściwy zapach, kolor i smak. Żyjemy wtedy, nie żyjąc.
Wegetujemy, ślizgając się między porankiem a wieczorem.
Bezwiednie odhaczamy check-listy zagłuszając wewnętrzny
brak zgody na rezygnację z siebie. Wszyscy mamy podobnie …
Refleksja przychodzi z czasem. Często skleja się z pierwszym
siwym włosem na naszej skroni. Dojmujące poczucie przemijania działa na nas jak zimny prysznic. Brutalnie odsłania
to, co przez lata skrzętnie skrywane. Niepewnie układamy
na drżącej dłoni zapomniane marzenia, zaniechane miłości, wymazane tęsknoty. Oślepiają nas swoim niegasnącym
blaskiem, kuszą życiową energią, która resztkami sił pulsuje pod czułą powieką, uwalniając kolejną, ciężką łzę. Już nas
nie zawstydza. Przeciwnie – wprawia w przyjemne drganie
nieśmiały kącik ust, który po latach przypominał sobie smak
szczęścia. Jakie to dobre. Jakie smaczne. Jakie nasze. Aż chciałoby się krzyknąć: „Oto, kim jestem!” Tak smakuje duma otuloną akceptacją, którą na wiele lat schowaliśmy na samo dno
szafy. To przebudzenie przychodzi do każdego z nas, chwyta
za rękę i nie pytając o zgodę, wlewa w serce hektolitry odwagi. To moment prawdy, spojrzenia sobie głęboko w oczy i skoku na wysoką falę, która poniesie nas tam, gdzie od lat wołało
nasze wrażliwe i mądre serce. Warto wtedy sobie pozwolić
na śmiałość, która rozpali w nas przepiękne światło. Ono nie
tylko poprowadzi nas dalej, ale również da nadzieję tym, co
na wieki wieków zapomnieli o sobie. 

Stawiana od lat teza o postępującej i rewolucyjnej zmianie modelu konsumpcji kultury nabrała w obliczu epidemii całkiem
realnego kształtu. Powiem więcej – ta zmiana wciąż przyspiesza.
Lockdown. Odcięcie, izolacja, znużenie. Rosnąca obojętność
na wieści płynące z kolejnego serwisu informacyjnego. Monotonia przeskoków między tymi samymi kanałami TV. Poszukiwanie czegoś nowego, odświeżającego. Czegoś co zaabsorbuje
choć na chwilę, da bodziec, wzbudzi emocje. Próba sprawdzenia tego, na co wcześniej brakowało czasu lub czego wcześniej
wielu nie do końca znało. Subskrypcji, dostępów, podcastów,
e-booków, onlajnów. Raj serwisów streamingowych – miliony nowych użytkowników. Powszechne uświadomienie skali
dostępności i różnorodności. Na wyciągnięcie ręki, przez całą
dobę, w każdym momencie. Tu i teraz. Cała „kultura” za niecałą
cenę. Za ułamek tego, ile wydawano jeszcze chwilę temu. W dodatku tak bezpiecznie. Komfortowo.
Nadejście owej zmiany od dawna uznawano za nieuniknione. Natomiast jej ewolucyjny charakter to już przeszłość.
Odejście od przyzwyczajeń i schematów zaspokajania kulturalnych potrzeb to wypadkowa kilku czynników. Zaburzenia
ciągłości, dostępności substytutów, oswojenia z nimi, a także
coraz istotniejszego czynnika ekonomicznego.
Funkcjonuje powszechne przekonanie, że każda zmiana
jest dobra. I wbrew pozorom również ta zmiana może w perspektywie okazać się korzystna zarówno dla twórców jak
i konsumentów „produktu kulturalnego”. Przerwane i odsunięte w przyszłość wydarzenia cykliczne odnajdą swoje
nowe formuły. Często skostniałe instytucje kultury zaproponują nowsze, podążające za postępem i technologią formy
dostępu, obcowania i doświadczania. Wydawnictwa i producenci przejdą na tryb „wynajmu kultury”. Postępująca zmiana form dystrybucji treści uczyni je o wiele bardziej przystępnymi i atrakcyjnymi dla nowych grup odbiorów. Co ważne
– z kulturą łatwiej będzie docierać do młodszego pokolenia.
Premiera spektaklu, koncert poprzez onlajnową transmisję?
Nie pytam czy, ale mówię wreszcie!
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Mateusz Lipski
ekspert marketingu
Założyciel łódzkiej agencji kreatywnej Progressivo, związany z branżą marketingu nieprzerwanie od 2002 roku. Doświadczenie
zdobywał, realizując projekty dla czołowych
marek spożywczych, farmaceutycznych,
modowych oraz sektora bankowego. Kreatywnie wspiera i angażuje się w kampanie
społeczne, promocję wydarzeń oraz instytucji kultury. Twórca marek, strategii komunikacji, sloganów i haseł reklamowych, które
trwale zapisały się w świadomości masowej. Miłośnik kultury i języków Słowian bałkańskich. Pasjonat wzornictwa użytkowego,
architektury oraz motoryzacji.

Ina

Foto: Joanna Jaros

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

Od dziecka marzyłem o swoi piesku, ale rodzice byli przeciwni
i kupili mi rybki. Nadałem im imiona, karmiłem, każdy pogrzeb
w toalecie był prawdziwym dramatem, ale jeśli chodzi o mój dziecięcy deficyt czułości – wciąż pozostawał on niezaspokojony.
Kolejnego zwierzaka w domu, żółwia Rogera, przynajmniej
można było przytulić. Mimo iż nie odwzajemniał moich dziecięcych ataków miłości, przynajmniej nie okazywał sprzeciwu. Innych zwierząt w dzieciństwie nie miałem.
Siedem lat temu, przed premierą „DIVA SHOW” znajoma szukała domu dla uratowanego miniaturowego yorka, który w swoim
dwuletnim życiu już sporo wycierpiał, był zaniedbany i prawie
zagłodzony na śmierć. Ina, bo od bohaterki „DIVY” – Tiny Turner
tak została nazwana, miała trafić do mojej przyjaciółki, ale jednak wybrała mnie. Wyszła z pudełka właśnie do mnie, na kolana
i nie chciała z nich zejść. Niewiele myśląc, postanowiłem ją przygarnąć. Mimo iż doświadczyła w swoim życiu przemocy, była wycofana i zastraszona, szybko postanowiła mi zaufać i rozkochała
mnie w sobie absolutnie. Jak i wszystkich wokół.
Kiedyś widok dużego faceta z dwukilogramowym yorkiem
wzbudziłby mój uśmiech, teraz sam stałem się „tatusiem”, a Ina
„moją małą królewną” – zdrabniałem, szczebiotałem – słowem
wszystkie zachowania, które dotąd odbierałem jako infantylne
i żenujące stały się moją codziennością. I jak każdy właściciel psa
uważałem, że mój jest wyjątkowy. I taka była. Lgnęła do wszystkich. Była dokładnie takim pieskiem, o jakim marzyłem jako dzieciak. W swoim okazywaniu czułości była niezmordowana, potrzebowała ciągłej adoracji i towarzystwa, kiedy dostawała za coś
karę (uwielbiała dobierać się do worków ze śmieciami albo ukraść
skarpetę) i kazałem jej „iść do siebie”, odgrywała dramatyczne
etiudy i pięciometrowy korytarz pokonywała w dziesięć minut,
rozgrywając swoje cierpienie i rzucając teatralne spojrzenia.
Wszyscy się śmiali, że w szantażu emocjonalnym to… „cały tatuś”.
Co do Tatusia, tym razem mojego, czyli Rysia – on również nie
oparł się jej małym, czarnym oczkom. Kiedy przeprowadził się do
Łodzi, po śmierci Mamy, Ina bardzo nas połączyła. U niego miała
drugi dom, a ja absolutne poczucie spokoju wiedząc, że „dziadzia
Rysio” się nią opiekuje, a i ona leczy jego pęknięte serce. Ostatnie
tygodnie zresztą też spędziła u niego, bo ja cały czas siedziałem
w fundacji na próbach „KLAUSA”. Rysio znów fantastycznie się
nią zajmował, a ja byłem szczęśliwy, że wszystko jest dobrze zorganizowane. Wziąłem ją do siebie na weekend, naprawdę czułem, że muszę…
Ina zawsze zasypiała, wtulona w szyję grzejąc niczym elektryczny szalik. Tak było i tej nocy. Dwie godziny później obudziło
mnie jej umieranie. Zawał serca. Nie dało się nic zrobić. Pożegnali ją wszyscy, dla których była ważna. Pierwszy raz przeżyłem
śmierć pieska i wiem, że to tak samo bolesne, jak odejście bliskiego człowieka. I że nikt nie wstydził się płakać nad tym małym zawiniątkiem, nad dwoma kilogramami pięknej i bezwarunkowej
miłości, której zostaliśmy pozbawieni. W domu pustka…każdy
powrót bez jej szczekania, merdającego ogona, czy walki o piszczącego kogucika jest smutny. Dlatego jutro jadę do schroniska…
wierzę, że jakiś piesek znowu sobie mnie wybierze. 

Zaplanuj ślub marzeń!
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