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Dzień dobry
Po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój...

W tamtym roku o tej porze wszystko było prostsze. Pamiętacie? Wpada-
ło się na śniadanie i kawę do ulubionego bistro, szło do kina albo teatru, 
a jak ktoś potrzebował spalić nadmiar energii, biegł do klubu fitness. 
Zaczynaliśmy żyć świętami i spotkaniami z najbliższymi, prezentami 
pod choinkę i zabawą sylwestrową. O pracy zdalnej można było poma-
rzyć, a w normalnej robocie najwięcej myśli kręciło się wokół urlopu. 
Wszystko było prostsze. Pamiętacie to jeszcze, prawda?

Było bezpieczniej, spokojniej i przede wszystkim bez koronawirusa. 
On gdzieś tam szykował się do ataku, ale wtedy nikt o nim nie słyszał, 
a ci, co słyszeli, nie traktowali poważnie. Rok temu o tej porze były inne 
choroby, które nas niszczyły. Znane choroby, oswojone więc i ból, który 
sprawiały, był jakiś mniejszy. I nagle w marcu tego roku zmieniło się 
wszystko. Wsiedliśmy na pandemiczny rollercoaster, zajęliśmy miejsce 
w wagoniku i teraz pędzimy raz w górę, raz w dół… Żołądek, ze strachu, 
podchodzi nam do gardła, chętnie byśmy wysiedli, ale nie da się. Jedyne 
co teraz możemy, to wrzeszczeć możemy. Ale na rollercoasterze wszyscy 
krzyczą, więc i tak nikt nie zwróci na nas uwagi…

Nikt nie wie, jak długi jest tor i kiedy skończy się szalona jazda, ale prze-
cież każda kolejka musi się kiedyś zatrzymać. Wypada wierzyć, że stanie 
się to szybciej niż później. To wydanie naszego magazynu jest niejako hoł-
dem złożonym wszystkim siedzącym w wagonikach. Uznaniem dla tych, 
którzy tak, jak my, wierzą, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój 
i po prostu robią swoje. Szyją, tworzą, karmią, leczą, płacą podatki, dają 
zatrudnienie i nie czekają na koniec tej szalonej jazdy, bo jak mówi jeden 
z bohaterów tego wydania: Nie ma czasu, żeby czekać!

My też nie czekamy i to dzięki Wam. Co chwila słyszeliśmy to pytanie: 
Ale wychodzicie? A kiedy na każdą naszą wątpliwość mówiliście: Musicie 
wyjść, bo was brakuje, musicie pokazać, że nie wszystko trafił szlag. Wy-
chodzimy, choć czas trudny i oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie 
magazynu. Żałujemy, że nie przeczytacie go, siedząc przy kawiarnianym 
stoliku i popijając ulubioną kawę. Cieszymy się za to, że ten przedświą-
teczny i świąteczny czas spędzimy w Waszych domach. Dlatego korzysta-
jąc z okazji, życzymy Wam dużo siły, wielu uśmiechów (mimo wszystko), 
zdrowia, pełnych portfeli i żeby Wasze biznesy dawały Wam taką radość, 
jaką nasz daje nam. Wesołych Świąt i Do siego Roku! I do zobaczenia w lu-
tym 2021 roku – wtedy planujemy kolejne wydanie magazynu. Bo plano-
wać trzeba, a plany weryfikować w zależności o sytuacji. 

Bardzo Wam dziękujemy za kolejny wspólny rok!
Beata i Robert Sakowscy

PS
Z konieczności (zamknięte restauracje, kawiarnie) musieliśmy zmienić sposób 
dystrybucji pisma. Więcej egzemplarzy wyślemy pocztą, część dostępna będzie 
dzięki uprzejmości restauracji, w których na Wasze życzenie egzemplarz będzie 
dołożony do dań serwowanych na wynos. Reszta będzie tam gdzie zwykle.
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LIFE IN Łódzkie: Kim jest i czym zajmuje się coach kariery, 
doradca kariery?
Sandra Kowalska: Coach kariery zajmuje się pomaganiem 
w znalezieniu celu w życiu zawodowym. Większość czasu 
spędzamy w miejscu pracy i dobrze jest, gdy mamy z niej jesz-
cze inne korzyści, niż tylko finansowe. Dlatego rola doradcy 
kariery bywa nieoceniona. Dzięki wzmocnieniu rozwoju in-
dywidualnego może on pomóc dookreślić nasze zawodowe 
predyspozycje, w tym opracować i zrealizować strategię po-
szukiwania pracy lub rozwoju własnej działalności.

W jaki sposób?
Jest wiele narzędzi wspierających taką analizę, są nimi choć-
by testy kompetencyjne, testy diagnozy potencjału zawodo-
wego, case’y, ale przede wszystkim sesje z doradcą, w trakcie 
których można określić potencjał i wyznaczyć kierunek roz-
woju klienta. Dodatkowo doradzamy w zakresie budowania 
marki własnej w sieci oraz w procesach rekrutacyjnych.

Jakie korzyści może przynieść korzystanie z doradztwa?
Jest ich sporo, więc skupię się na najważniejszych. Są to 
przede wszystkim profesjonalnie przygotowane dokumenty 
aplikacyjne, takie jak CV, czy list motywacyjny oraz profile 
w mediach społecznościowych. Trzeba je traktować jak wi-
zytówki w procesie poszukiwania pracy, dlatego ich jakość 
ma ogromne znaczenie. Dodatkowo, dzięki spotkaniom z do-
radcą oraz narzędziom oceny, klienci wiedzą, które ze swo-
ich umiejętności powinni rozwijać, a co potencjalnie może 
blokować ich karierę. Wspólnie wyznaczamy cele szkolenio-
we. Dzięki symulacjom rozmów rekrutacyjnych pomagamy 
„oswoić” stres i przygotować się do wywiadu kompetencyjne-
go. W swojej ofercie mamy usługę monitorowania rynku i do-
stępnych ofert pracy. Klient otrzymuje od nas cyklicznie ra-
porty o procesach rekrutacyjnych, w których mógłby wziąć 
udział, co zdecydowanie przyspiesza znalezienie pracy.

Gravet Consulting od dawna pomaga pracownikom 
odnaleźć się w rzeczywistości zawodowej. Co decyduje 
o tym, że część osób potrzebuje tej pomocy?
Współpracujemy przede wszystkim z osobami na stanowi-
skach menadżerskich i specjalistami z wieloletnią historią 

Nie bać się 
poprosić o pomoc

O tym, kim jest doradca kariery, 
jakie korzyści może zaoferować 
pracownikowi oraz jak się dziś 

odnaleźć na rynku pracy, opowiada 
Sandra Kowalska z firmy 
Gravet Consulting w Łodzi.

zatrudnienia u jednego pracodawcy. Dla nich poszukiwanie 
pracy jest wyzwaniem, ponieważ rynek nieustannie zmie-
nia się, a oni często znajdowali pracę dzięki rekomendacjom 
lub pomocy rekruterów. Dziś proces ten wymaga działania 
jednocześnie w wielu obszarach, często związanych z nowy-
mi technologiami. Nie ma nic złego w braku umiejętności 
odnalezienia się na rynku pracy. Najważniejsze by nie bać 
się poprosić o pomoc w tym zakresie.

Czy trwająca od kilku miesięcy pandemii koronawirusa 
wpłynęła na zachowania osób poszukujących pracy?
Zdecydowanie tak. Największa zmiana nastąpiła w oczeki-
waniach kandydatów względem potencjalnych pracodaw-
ców. Dziś w cenie jest stabilności firmy i formy zatrudnienia. 
Kryzys wywołany pandemią sprawił, że zdolność organizacji 
do zarządzania nim ma największe znaczenie dla osób chcą-
cych zmienić pracę. Możemy obserwować też wiele propozy-
cji wsparcia dla tych, którzy stracili zatrudnienie w wyniku 
pandemii. Jednoczymy siły by pomóc osobom, które ponow-
nie są aktywne na rynku pracy. My też mieliśmy swoją au-
torską akcję wsparcia – #CVSupport, w której prowadziliśmy 
bezpłatne audyty CV wszystkich osób, które straciły prace 
w wyniku kryzysu i zgłaszały się do nas z prośbą o wsparcie. 
W związku z tym, że czekają nas kolejne trudne miesiące być 
może akcja zostanie reaktywowana. Zapraszamy do obser-
wowania naszych profili w mediach społecznościowych. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska

Łódź, ul. Sienkiewicza 13
tel. 42 250 69 36, 501 526 539
e-mail: info@gravet.com.pl
www.gravet.com.pl
www.facebook.com/gravetconsulting/
www.linkedin.com/company/gravet-consulting-sp.-z-o.o.-d-/

Ponadczasowość i kobiecość

WŁÓKIENKA
Klasyczna, elegancka, ponadczasowa. Jednocześnie 
skromna i kobieca. Bez plastiku i udziwnień. Tak można 
scharakteryzować kolekcję nowej łódzkiej marki 
odzieżowej. Włókienka chce ukoić kobiecą tęsknotę 
za subtelnością i elegancją połączoną z wygodą. Marka 
nawiązuje do tradycji włókienniczych Łodzi i czerpie 
z rodzinnych korzeni krawieckich.

Chcemy, aby Włókienka była marką dla każdej kobie-
ty. Kładziemy nacisk na styl retro, tradycję oraz po-
nadczasowość, ale przede wszystkim na kobiecość. 
Inspiracje czerpiemy z sukienek naszych mam i babć  
– mówi Mariusz Przybylski, właściciel Włókienki.

Jaka kobieta będzie czuć się dobrze w kolekcji Włó-
kienki? Na pewno silna, elegancka, a zarazem subtel-
na i skromna. – Nazwą i ideą nawiązujemy do czasów 
rozkwitu włókienniczej Łodzi, w ten sposób dziękując 
kobietom z tamtych lat, silnym, niezależnym, niebo-
jącym się ciężkiej pracy. Takie są także współczesne 
kobiety. Klasyka, elegancja, ponadczasowość, skrom-
ność – wierzymy, że taki styl przemawia do wielu 
wrażliwych kobiet – tłumaczy Mariusz Przybylski.

Włókienka produkuje wszystko w rodzinnej szwal-
ni pod Łodzią, korzystając w dużej mierze z materia-
łów wytworzonych w rodzimych zakładach tekstyl-
nych. – Staramy się, aby materiały, z których szyjemy, 
składały się w jak największym stopniu z naturalnych 
surowców, takich jak bawełna, len czy wiskoza, z jak 
najmniejszą domieszką elastanu czy poliestru – jed-
nak niezbędną, aby zachować przyleganie tkaniny do 
ciała – wyjaśnia Mariusz Przybylski.

 Włókienka tworzy swoją odzież kładąc szczególny 
nacisk na świadomość ekologiczną. Nie marnuje ani 
skrawka materiału, wytwarzając z nich akcesoria do 
włosów, czy też legowiska dla zwierząt, które następnie 
trafiają do schronisk. Firma angażuje się także w dzia-
łania na rzecz pomocy społecznej, zbiórki pieniędzy dla 
chorych dzieci, czy wsparcie organizacji charytatyw-
nych takich jak Fundacja Zobacz.Jestem, które pomaga 
walczyć z szeroko pojętym problemem depresji. 

fOTOGRAfIE Mariusz Przybylski, Paulina Szmidka
MODElKI Paulina Szmidka, Alicja Szmidka, Weronika Wiczling

www.wlokienka.com
facebook.com/wlokienka/
instagram.com/wlokienka/
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LIFE IN Łódzkie: Ostatnio zamieścił Pan na Instagramie 
zdjęcie z ogoloną głową i posypała się fala komentarzy. 
Pojawiły się nawet takie z wyrazami współczucia. 
Na szczęście okazało się, że to nie ze względów 
zdrowotnych, tylko wymagała tego nowa rola. Kogo tym 
razem Pan zagra?
Rafał Królikowski: Zgadza się, jestem zupełnie zdrowy, 
a głowę ogoliłem na potrzeby nowej roli i to po raz pierwszy 
w mojej aktorskiej karierze. Chociaż przyznam, że już kiedyś 
miałem irokeza i to wcale nie z powodów ideologicznych. 
Było to w roku 2002, a grałem wówczas rolę Wacława Milcz-
ka w „Zemście” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Dzisiaj taka fry-
zura na nikim nie robi wrażenia, ale w tamtych latach wzbu-
dzałem niemałą sensację, szczególnie w przedszkolu syna.

Teraz na potrzeby jakiej roli zdecydował się Pan na nową 
fryzurę czy raczej jej brak?
W widowisku teatralnym „Cena władzy”, które reżyseruje 
Arkadiusz Biedrzycki, gram Józefa Cyrankiewicza, który 
jak wiemy, był zupełnie łysy. Dla mnie osobiście to bardzo 
ciekawe doświadczenie aktorskie i mam nadzieję, że zapał 
młodych twórców w połączeniu z aktorskim doświadcze-
niem zaowocuje spektaklem, który widzowie chętnie zechcą 
obejrzeć. Postać Cyrankiewicza była też sporym wyzwa-
niem, a samo ogolenie głowy poniekąd też prowokacją, by 
widzowie i reżyserzy mogli zobaczyć mnie w innej odsłonie.

Józef Cyrankiewicz to barwna postać okresu komunizmu 
i to pod wieloma względami.
W czasach PRL-u władzy nie darzyło się wielką sympatią, ale 
wyjątkiem był właśnie Cyrankiewicz, wykształcony, oczyta-
ny, dobrze ubrany. Przed wojną ideowiec, w czasie wojny 
trafił do obozu w Auschwitz i to wówczas zmieniło się jego 
patrzenie na świat. W sztuce, w której go gram mówi: „Po Au-
schwitz zrozumiałem, co to jest życie”. W obozie przyrzekł 
sobie, że jeśli z tego wyjdzie, to już zawsze będzie korzystać 
z życia. I korzystał, kobiety go uwielbiały, miał trzy żony, ko-
chał drogie samochody i alkohole. Zawsze umiał się dostoso-
wać. Długo mógłbym opowiadać o nim i czasach, w których 
był premierem, choć wiem, że to bolesne wspomnienia dla 
wielu Polaków. Oj, było na czym budować rolę.

 z Zadebiutował w 1992 roku rolą podchorążego Marcina w filmie 
Andrzeja Wajdy „Pierścionek z orłem w koronie”. Kolejne lata przy-
niosły mu wiele ról zarówno filmowych, jak i teatralnych, za które był 
wielokrotnie nagradzany. Od 1992 roku związany był z warszawskim 
Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera. Współpracował 
również z wieloma stołecznymi scenami: Teatrem Polskim, Sceną 
Prezentacje, Teatrem Polonia, Teatrem Muzycznym Roma. Obecnie 
można go oglądać na deskach Teatru Imka i Teatru 6. Piętro.

 z Przełomem w jego karierze był występ w komedii „Pół serio”, 
w której zagrał aż siedem ról, za które zdobył nagrodę za najlep-
szą rolę komediową na 25. festiwalu Polskich filmów fabularnych. 
Wystąpił, między innymi, w takich filmach jak: „lejdis”, „Zemsta”, 
„Ciało”, „Wiedźmin”, „Superprodukcja”. Regularnie pojawia się także 
w polskich serialach. Do tej pory można było go zobaczyć, między 
innymi w: „Hotel 52”, „Teraz albo nigdy”, „Hotel pod żyrafą i nosoroż-
ce” „Egzamin z życia”, „M jak miłość”, „Druga szansa”.

Rafał Królikowski

Na swój temat żartuje, że ma w sobie 
trochę z archeologa, bo lubi grzebać 

w prawdziwych historiach bohaterów, 
których gra. Na potrzeby najnowszej roli 
ogolił głowę na „zero” i sam jest teraz 

ciekaw, jak na tę prowokację zareagują 
widzowie. Choć jest znanym aktorem, 
uważa, że na celebrytę się nie nadaje, 
ponieważ cząstkę swojego życia chce 

zachować dla siebie. Rozmawiamy 
z Rafałem Królikowskim – aktorem 

pochodzącym ze Zduńskiej Woli.
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Tak Pan fantastycznie opowiada o tej roli, tyle 
przygotowań, czytania, a widowisko potrwa chwilę. 
Każdą postać Pan tak zgłębia?
Staram się, szczególnie te historyczne, te znane, kiedy każdy 
z nas w pamięci przechowuje jakiś ich obraz, a potem porów-
nuje odgrywaną przeze mnie postać do pierwowzoru. Śmieję 
się, że mam coś w sobie z archeologa i szperacza, bardzo lubię 
takie wyzwania, wiele się przy tym można nauczyć. Oczy-
wiście inaczej wyglądają przygotowania w teatrze, a inaczej 
na planie filmowym. W teatrze zgrywa się z daną posta-
cią przez okres prób, które z reguły trwają dwa miesiące, 
a po premierze udoskonala się ją jeszcze wraz z każdym ko-
lejnym spektaklem. Na planie filmowym praca nad postacią 
odbywa się podczas wcześniejszych rozmów, spotkań z ob-
sadą, ale większość decyzji podejmuje się już na planie. Tu 
zdecydowanie pracuje się z większą adrenaliną, z kolei rola 
teatralna wymaga więcej skupienia już podczas spektaklu.

W jednym z wywiadów mówił Pan – zawsze starałem się 
mieć marzenia, chciałem, żeby życie sprawiało mi frajdę. 
Nadal Pan marzy? I co z tą frajdą?
Kiedyś na próbę generalną spektaklu „Śluby panieńskie” 
w reżyserii Andrzeja Łapickiego, w której grałem, został 
zaproszony Aleksander Bardini, wybitna postać polskiego 
teatru. Podszedłem do niego, by zapytać, co sądzi o mojej 
grze. Powiedział mi: „Panie Rafale, pan to wszystko wie, 
zna pan tekst, tylko pan się musi tym bawić”. I myślę, że to 
jest tajemnica naszego zawodu, nawet jeżeli gramy jakiś 
dramat, to musi nam to sprawiać frajdę, no i musi zain-
teresować widza. Staram się więc, aby moja praca wciąż 
sprawiała mi frajdę, a marzenia oczywiście też mam i my-
ślę, że nie wyróżniam się tu niczym szczególnym.

Czy marzeniem była też szkoła aktorska, bo droga do niej 
nie była wcale taka prosta?
W jakimś wymiarze na pewno była moim marzeniem, 
bo pewnie nie próbowałabym tyle razy do niej zdawać. 
Ale moja miłość do teatru ewaluowała i wiem, że dużą 
rolę w tym wyborze odegrał mój brat Paweł, który był 
aktorem. Jako ciekawostkę powiem, że do teatru drama-
tycznego po raz pierwszy trafiłem, dopiero gdy skończy-
łem 19 lat. Nauczyciele mojej szkoły w Zduńskiej Woli nie 
zabierali nas na spektakle do łódzkich teatrów, choć oba 
miasta dzieli niewielka odległość. Mam wrażenie, że swo-
ją pracę traktowali jak dopust boży, coś, co zupełnie ich 
nie cieszyło i nie sprawiało satysfakcji. Dlatego zawsze ży-
czę młodym, by na swojej drodze spotykali ludzi z pasją. 
Szczególnie teraz, bo mam wrażenie, że nikomu dziś nie 
zależy na tym, byśmy mieli wykształconych obywateli.

W Zduńskiej Woli nie widział Pan swojej przyszłości?
Proszę pamiętać, że liceum kończyłem w 1985 roku. Na uli-
cach było wtedy szaro i smutno, a ludzie marzyli o tym, by 
wyjechać za granicę. Nie bardzo sobie wyobrażałem, co 
ja mogę w tym moim rodzinnym mieście robić. Nie chcia-
łem zostać i pracować w fabryce, gdzie do wyboru była 
produkcja rajstop albo ręczników. Pomyślałem więc, że ak-
torstwo może być całkiem fajną przygodą, choć nie zdawa-
łem sobie sprawy, z czym tak naprawdę wiąże się ten zawód. 
Ciągnęło mnie do czegoś interesującego, ważnego, oryginal-
nego. Do dziś pamiętam moje pierwsze wizyty w Teatrze 
Studio, gdzie zobaczyłem „Operę za trzy grosze” z Teresą Bu-
dzisz-Krzyżanowską i Piotrem Fronczewskim w głównych 
rolach, potem spektakle w Teatrze Polskim, inscenizacje 
Mrożka, którego miałem okazję poznać osobiście.

Zdradzi Pan, ile było tych nieudanych podejść do 
studiowania w szkole aktorskiej, różne liczby krążą 
w sieci?
I niech tak zostanie… (śmiech) Powiem tylko, że nadszedł 
w końcu ten moment, kiedy mogłem pochwalić się indeksem 
Szkoły Teatralnej w Warszawie. Wcześniej bez powodzenia 
zdawałem do szkół teatralnych w Łodzi i Krakowie. Zdradzę, 
że po tych nieudanych próbach, do egzaminu w Warszawie 
podchodziłem bez większej wiary, że tym razem się uda. 
Może dlatego nie miałem tremy i byłem bardziej wyluzowa-
ny. Pewnie to mi pomogło. Teraz wiem, że dobrze się stało, 
ponieważ gdybym dostał się wcześniej, kończyłbym szkołę 
akurat w momencie przemian ustrojowych. A tak kilka lat 
później wchodziłem już na zupełnie inny rynek.

I od razu zadebiutował Pan u samego Andrzeja Wajdy 
w obrazie „Pierścionek z orłem w koronie”.
Tak, miałem ten zaszczyt zadebiutować na planie filmowym 
u mistrza Andrzeja Wajdy, bez wątpienia, największej posta-
ci polskiego kina. To było w ogóle moje pierwsze zetknięcie 
z kamerą. W szkole aktorskiej wyuczono nas solidnego rze-
miosła, ale ani razu nie postawiono przed kamerą. Zostałem 
więc rzucony na głęboką wodę, ale wiedziałem, że muszę 
zrobić wszystko tak, by potem nie mieć do siebie pretensji, 
że coś zawaliłem. Zresztą przez cały czas tak właśnie pod-
chodzę do mojego zawodu – jeśli staję przed jakimś dużym 
wyzwaniem, zawsze staram się, by wyszło jak najlepiej. 
Dużo czytam, analizuję, a jeżeli nie mogę pokonać jakiejś 
przeszkody czy trudności, to oznacza, że błąd nie leży po mo-
jej stronie. W zawodzie aktora bywa czasem tak, że nie jeste-
śmy zależni od samych siebie, tylko od innych członków ze-
społu, twórców i nie zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli.

To dlatego, żeby być bardziej niezależnym, zrezygnował 
Pan z etatu w Teatrze Powszechnym?
Na deskach Teatru Powszechnego występowałem przez 
15 lat. W tym czasie był to najlepszy teatr w Polsce, a grało 
w nim wielu wybitnych artystów – Krystyna Janda, Janusz 
Gajos, Władysław Kowalski, Franciszek Pieczka, Joanna 
Szczepkowska, Ewa Dałkowska. Tam nauczyłem się zawodu 
i przeżyłem chwile, które mnie ukształtowały jako aktora. 
To był naprawdę fantastyczny czas, ale przyszedł kryzys. 
Konflikt między dyrektorem artystycznym, a tak zwaną sta-
rą ekipą sprawił, że pomyślałem, po co mam tu siedzieć i ob-
serwować tę wojnę. Tym bardziej że nie chciałem opowiadać 
się po żadnej ze stron. Zbiegło się to w czasie z moimi 40 uro-
dzinami i pomyślałem, że to dobry moment, żeby zawalczyć 
o siebie. Nie żałuję tej decyzji, choć w tamtym czasie była 
dość ryzykowana, miałem przecież rodzinę na utrzymaniu.

Nigdy nie żałował Pan swojej decyzji?
Nie, ponieważ z perspektywy czasu widzę, że postąpiłem 
słusznie. Czasami bywa tak, że musimy pójść przez życie 
drogą, która nie jest usłana płatkami róż. Wręcz przeciw-
nie, jest wyboista.

Wszystko w miarę dobrze się układało i przyszedł marzec 
2020 roku, świat zwolnił, kultura ledwo dyszy i nie 
wiadomo, co z nią będzie?
Nikt z nas nie wie, co będzie dalej, wszyscy żyjemy z dnia 
na dzień, ale wszyscy wiemy, że kultura jest nam potrzebna 
jak tlen. Mieliśmy już takie kiepskie momenty w przeszłości. 
Choćby w 1989 roku, kiedy dopadł nas kryzys, długów było 
co niemiara, a przyszłość niepewna. Wtedy wszyscy myśle-
li tylko o gospodarce. Teatrów jednak nikt nie pozamykał, 
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Zdjęcia do materiału powstały w różnym czasie. Jedne podczas sesji do kalendarza „Wielcy małym” w Przytulisku w Głownie, drugie m.in. w Galerii JEDNOSTKA

nikt nie zlikwidował zespołów filmowych. Przetrwały do 
lepszych czasów, bo one zawsze kiedyś nadchodzą. W czło-
wieku nigdy nie powinna gasnąć nadzieja i wiara w to, że bę-
dzie lepiej. Jestem pewien, że choć dziś mamy czas kryzysu, 
to piękne chwile jeszcze nadejdą.

Udało się Panu coś zrealizować od marca?
Od marca do końca sierpnia miałem totalny lockdown 
i zawodowo nic nie realizowałem. Dopiero pod koniec 
sierpnia pojawiłem się na planie filmowym, by zagrać rolę 
w filmie, który reżyseruje Piotr Mularuk. To komedia sen-
sacyjna z Anią Smołowik i Pawłem Domagałą w głównych 
rolach. Mnie w roli mojej żony partneruje Dorota Segda, 
z którą miałem wielką przyjemność spotkać się na pla-
nie po raz pierwszy. We wrześniu udało się zagrać kilka 
wcześniej zaplanowanych spektakli. Niestety wiele z nich 
jest odwoływanych, a ja dużo grywam w spektaklach wy-
jazdowych. No i wspomniana wcześniej rola Józefa Cyran-
kiewicza. Ten spektakl będzie miał swoją premierę w te-
lewizji 14 grudnia. I jak wielu innych aktorów czekam, 
co będzie dalej, a ten ciężki dla teatru czas jakoś musimy 
przetrwać. Na szczęście żona ma zajęcie, prowadzi portal 
Naturalnie o zdrowiu. Razem jest łatwiej.

Nie myśli Pan jednak o zmianie zawodu?
Wiele razy w moim dorosłym życiu przychodziły mi do gło-
wy myśli, że może jednak czas rzucić aktorstwo. Szczególnie, 
gdy brakowało nowych propozycji i ciężko było się utrzymać. 
Jednak takiej sytuacji, jak teraz jeszcze nie było. Nie wiem, 
na razie nie myślę o tym, by szukać jakiegoś nowego zajęcia.

Wspomniał Pan, że role nie przychodzą. Pan ich nie 
szuka, nie bierze udziału w castingach?
Widzi Pani, ja jestem z tego pokolenia, które nie potrafi się 
chwalić. To dla mnie bardzo krępujące i nie na miejscu, 
kiedy człowiek mówi o sobie w samych superlatywach, 
przekonuje, że jest piękny i młody, i na dodatek jest genial-
nym aktorem. Nie lubię wciskać ludziom kitu. Mam takie 
przekonanie, że o tym, jakim jestem aktorem świadczą 
moje role, spektakle, filmy i jeśli ktoś się mną zainteresu-
je, to ja mu dopiero wtedy udowodnię, że się nie pomylił.

Która z dotychczasowych ról była najważniejsza?
Każda rola wnosi coś w mój rozwój, ale nie chcę ich oce-
niać pod względem ważności. Wolę powiedzieć o kilku 
momentach zwrotnych w moim życiu. Pierwszym z nich 
bez wątpienia było dostanie się do szkoły teatralnej, kolej-
nym spotkanie na planie filmowym z mistrzem Andrze-
jem Wajdą, później spotkanie z Agnieszką Glińską i Wła-
dysławem Kowalskim w Teatrze Powszechnym, a przy 
okazji projektu „Pół serio”, który zaowocował wieloma 
innymi propozycjami, spotkanie z Andrzejem Saramo-
nowiczem i Tomkiem Koneckim. No i oczywiście odejście 
z Teatru Powszechnego.

Ma Pan jakąś rolę, którą jeszcze chciałby zagrać?
Nie myślę o konkretnej roli. Bardziej chcę spotkać reży-
sera, który wydobędzie ze mnie coś, czego ja sam się nie 
spodziewam i nie będą się spodziewali widzowie. Jeszcze 
przed szkołą teatralną marzyłem o Hamlecie, którego już 

pewnie nie zagram. Repertuar ambitny na wolnym rynku 
nikogo nie interesuje.

Liczą się tylko sztuki łatwe i przyjemne?
Tak, bo trochę się zmieniły czasy, w których przyszło 
nam żyć. Jesteśmy zagonieni, zapracowani, zestresowa-
ni, potrzebujemy relaksu. Kiedyś przyrzekłem sobie, 
że nigdy nie wystąpię w idiotycznej farsie. Zależy mi 
na tym, by widz coś wyniósł ze spotkania ze sztuką, nie 
tylko krzesło z sali (śmiech).

Często Pan zagląda do Zduńskiej Woli?
Tak, mieszkają tam moi rodzice i nadal mam tam sporo 
kolegów z lat szkolnych. Grywam nawet sztuki, w tym 
pięknym nowym obiekcie kulturalnym, który powstał 
na rynku. Teraz odległość nie stanowi żadnego problemu, 
z Warszawy do Zduńskiej Woli jadę tylko dwie godziny.

To podczas spotkań z kolegami, zapewne macie 
co wspominać?
Mamy, choć żyliśmy w szarym kraju, w którym trudno 
było żyć, a jeszcze trudniej wyjechać gdzieś za granicę. 
Mnie się udało raz, do Mangalii i Mamai w Rumunii. 
Zdradzę, że zabrałem wtedy trochę rzeczy na handel, 
w tym oczywiście damskie figi, które schodziły jak woda. 
Celniczka trochę się zdziwiła, kiedy powiedziałem, że to 
dla mojej dziewczyny. Na szczęście wszystko udało się 
sprzedać i wróciłem do Polski z niemieckimi markami. 
Mogłem wtedy zaszpanować, na osiemnastki kupowa-
łem alkohol i papierosy z Peweksu. Takie to były czasy.

Ma Pan potencjał na celebrytę, przystojny z tym swoim 
uwodzicielskim głosem.
Rozczaruję Panią, bo na celebrytę, to ja się kompletnie nie 
nadaję. Owszem założyłem konto na Instagramie, ponie-
waż poprosiła mnie o to producentka telewizyjna. Powie-
działa, że w tych czasach jest potrzebne, a synowie uświa-
domili mi, że to fajna zabawa. Mam, ale zarabiać na nim 
nie zamierzam.

Pan w ogóle chroni swoją prywatność?
Tak, bo mam potrzebę, by godnie przeżyć swoje życie 
i tyle, ile można, zachować z niego dla siebie. Wbrew 
tytułowi filmu Andrzeja Wajdy „Wszystko na sprzedaż”, 
akurat tu nie wszystko jest takie. Cząstkę trzeba zacho-
wać dla siebie. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Izabela Urbaniak

W zawodzie aktora bywa czasem tak, że 
nie jesteśmy zależni od samych siebie, tylko 
od innych członków zespołu, twórców i nie 

zawsze wychodzi tak, jakbyśmy chcieli „
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Uważnie słucham, 
co pacjent ma do powiedzenia

LIFE IN Łódzkie: Panie doktorze, co sprawia, że pacjenci 
tak chętnie korzystają z usług oferowanych przez 
Centrum Medyczne Vitamed?
Piotr Szadkowski: Zapewne składa się na to wiele czynni-
ków. Po pierwsze, dla nas zawsze najważniejsze jest zdro-
wie i dobro pacjenta, okazywanie mu zainteresowania, 
przyjazne podejście i fachowa pomoc. Pacjent musi wie-
dzieć, że nie jest kolejnym odhaczanym numerkiem w ko-
lejce, że lekarz poświęci mu tyle czasu, ile będzie trzeba, 
uważnie wysłucha i postawi właściwą diagnozę. Trzeba 
się wsłuchiwać w problemy pacjentów, oni powierzają nam 
swoje zdrowie, a czasami i życie. Po drugie, nigdy przez 
myśl nam by nie przeszło, by w trudnych czasach, zamy-
kać centrum i świadczyć jedynie teleporady. Wystarczy 
przecież tylko przeorganizować pracę i stworzyć bezpiecz-
ne warunki zarówno dla pacjentów, lekarzy, jak i całego 
personelu. Działamy nieprzerwanie od wybuchu epidemii, 
jak się chce, to można. Po trzecie, oferujemy porady lekarzy 
wielu specjalności, na miejscu można też wykonać zabiegi 
z zakresu chirurgii jednego dnia i wiele niezbędnych badań 
diagnostycznych. Dzięki temu jesteśmy naszym pacjentom 
w stanie zapewnić kompleksowe leczenie. Jeśli pacjenci 
wymagają interdyscyplinarnego podejścia, bardzo szybko 
konsultujemy się tu na miejscu, stwarzając odpowiednie 
warunki do zaopiekowania się chorym. Zależy nam bardzo 
na tym, by każdy czerpał satysfakcję z naszych działań za-
równo lekarze, jak i cały personel oraz nasi pacjenci.

Co jest w takim razie najważniejsze w kontaktach 
z pacjentami?
Wzajemna współpraca. Trudno pomóc pacjentowi, który 
nie będzie chciał się zastosować do zaleceń lekarza. Pa-
cjent powinien wierzyć w to, że to, co proponujemy, jest 
dla niego najlepsze i że wtedy, kiedy on naprawdę jest 
w potrzebie, my go nie zostawimy. Tak się buduje relację 
między lekarzem a pacjentem.

Jest Pan specjalistą chorób wewnętrznych, czyli takim 
lekarzem od wszystkiego jak dobrze rozumiem? To 
wielka odpowiedzialność.

To wyjątkowo wymagająca dyscyplina medycy, głównie 
ze względu na obszerność zagadnienia. To do nas trafia-
ją pacjenci z najróżniejszymi problemami. My jesteśmy 
dla nich takimi lekarzami pierwszego kontaktu. Wła-
ściwa diagnoza ma tu ogromne znaczenie, bo czasami 
za z pozoru wydawałoby się zwykłym przeziębieniem, 
czy bólem głowy mogą kryć się bardzo poważne scho-
rzenie i pacjent wymaga przekierowania do lekarzy in-
nych specjalności.

Czemu został Pan akurat internistą, specjalistą 
chorób wewnętrznych?
Ponieważ jestem ciekawy wiedzy i świata, a ta dziedzina 
obejmuje, tak jak już wspomniałem, najszerszy zakres 
wiedzy. Ta praca jest dla mnie niezwykle satysfakcjonują-
ca, a moja dociekliwość pozwala dojść do sedna problemu. 
Tak było, chociażby w przypadku pacjentki, u której nikt 
nie mógł dociec podłoża zapalenia płuc, na które zacho-
rowała. Po wnikliwej analizie, na którą pozwolił mi mój 
ówczesny przełożony w szpitalu w Zgierzu, w którym pra-
cowałem, okazało się, że zapalenie pojawiło się w wyniku 
leku, który był pacjentce podawany.

To jest Pan bardzo dociekliwy.
Taki powinien być lekarz. Miałem bardzo dobrych na-
uczycieli, dwóch wspaniałych lekarzy – doktor Annę 
Górniakowską-Szubert i prof. Mirosława Szmidta. Pani 
doktor zawsze młodym lekarzom mówiła tak: „Pamiętaj-
cie, że jak będziecie leczyć tylko z książek, to wam chorzy 
będą umierali na błąd w druku”.

Znany jest Pan z tego, że przy pierwszym spotkaniu 
z pacjentem potrafi od razu wskazać bardzo nietypową 
chorobę, jak chociażby ból kręgosłupa, który okazuje się 
łuszczycowym zapaleniem kręgosłupa?
Pozwala mi na to wieloletnia praktyka. Ponad dwadzieścia 
lat pracowałem w szpitalu i innych placówkach medycz-
nych, nawet w areszcie śledczym dorabiałem. Cały czas się 
dokształcam i tak, jak mówiłem, uważnie słucham tego, co 
pacjent ma mi do powiedzenia.

Trzeba wsłuchiwać się w problemy pacjentów, oni powierzają nam swoje 
zdrowie, a czasami i życie. Pacjent powinien wiedzieć, że nie jest kolejnym 
odhaczanym numerkiem w kolejce, że lekarz poświęci mu tyle czasu, ile 

potrzeba. Musi wierzyć, że to, co proponujemy, jest dla niego najlepsze i że 
wtedy, kiedy on naprawdę jest w potrzebie, my go nie zostawimy. Rozmawiamy 

z Piotrem Szadkowskim, lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych, 
współwłaścicielem Centrum Medycznego Vitamed w Aleksandrowie Łódzkim.
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Co sprawia, że jedni z nas przeżywają życie, praktycznie 
nie korzystając z pomocy lekarzy, a inni są stałymi 
bywalcami centrów medycznych i szpitali? Czy to nasze 
geny, czy bardziej styl życia za to odpowiada?
I jedno i drugie. Jeśli wiemy, że jesteśmy obciążeni genetycz-
nie, to powinniśmy badać się profilaktycznie. Niestety nadal 
zbyt rzadko korzystamy z badań profilaktycznych mimo 
obecnie szeroko zakrojonych akcji, szczególnie dedykowa-
nym wykrywaniu nowotworów. Środowisko, w którym 
żyjemy też jest oczywiście nie bez znaczenia – styl życia, 
odżywiania, uzależnienia, to czym oddychamy – te czyn-
niki bez wątpienia wpływają na nasze zdrowie. Na pewno 
nie będziemy zdrowi, siedząc przed telewizorem pod 10-12 
godzin dziennie i zajadając przy tym niezdrowe przekąski. 
Konsekwencją takiego stylu życia, będzie nadwaga, a wraz 
z nią nadciśnienie, cukrzyca i wiele innych schorzeń.

Jakie sygnały daje nam nasz organizm, że dzieje się z nim 
coś niedobrego?
Na początku te objawy są czasami bardzo subtelne, może być 
to zmiana zabarwienia skóry, utrata apetytu, wagi, wzmo-
żone pocenie, wypadanie włosów, zniechęcenie. Ale najczę-
ściej je ignorujemy, a do lekarza zgłaszamy się, dopiero gdy 
coś nas boli, coś nam dokucza, mamy gorączkę, bardzo schu-
dliśmy, a to są już dość późne objawy różnych schorzeń. Dla-
tego zawsze podkreślam, że bardzo ważna jest profilaktyka, 
o której wcześniej wspomniałem, że warto wybrać się do 
lekarza, nawet gdy nic nam nie dolega, by zrobić podstawo-
we badania. Każdą chorobę zdecydowane łatwiej leczy się 
we wczesnym stadium, a niektórym można w odpowiednim 
momencie zapobiec. Dbajmy o siebie.

Tylko jak. Co zrobić, by cieszyć się zdrowiem przez 
długie lata?
Najlepszym lekarstwem na wszystko jest ruch, nawet 
spacer w nieco szybszym tempie będzie wystarczający, 
jeśli nie możemy wykonywać innych czynności – jeździć 
na rowerze, rolkach, chodzić na siłownię. I oczywiście 
odpowiednia dieta, prosta, nieskomplikowana, bez nad-
miaru tłuszczu i mięsa. Musimy też dobrze się wysypiać, 
dorosły człowiek potrzebuje 7-8 godzin snu, których nie 
nadrobimy podczas weekendu. Nie służą nam wszelkie 
używki, a szczególnie papierosy i tak bardzo popularne 
obecnie nawet wśród młodych ludzi e-papierosy. Jeśli 
zaś chodzi o alkohol, to malutki naparsteczek każdego 
dnia nam nie zaszkodzi, ale dawka kumulacyjna spożyta 
w sobotę już na pewno tak.

Nie mogłabym nie zapytać o wirusy. Tak bardzo boimy 
się teraz koronawirusa, coraz więcej osób choruje 
i umiera. Trzeba się bać?
Oczywiście w żaden sposób nie można lekceważyć korona-
wirusa, trzeba stosować się do obowiązujących obostrzeń 
sanitarnych, ale nie można ulegać pandemii strachu, która 
przynieść może wiele złego. Wirusy istnieją od zarania dzie-
jów i już wcześniej powodowały różnego rodzaju pandemie. 
Na pewno będą pojawiać się nowe i musimy się do tego przy-
zwyczaić, to efekt globalizacji i ekspansji cywilizacji. Z cza-
sem na te nowe choroby wirusowe będziemy nabywali od-
porność. Tymczasem od wielu miesięcy skupiamy się tylko 
na jednym problemie zdrowotnym, tak jakby inne zniknęły. 
Zapewniam one są i nadal pozostawione same sobie mogą 
poczynić wiele złego w naszych organizmach.  
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Jak uchronić się przed udarem 
mózgu? Czy każdy ból głowy wymaga 

badania? Jak prostym testem 
sprawdzić, czy mamy do czynienia 
z otępieniem? Czego nie powinni 

lekceważyć pacjenci? Jaki powinien 
być lekarz? O tym rozmawiamy 
z Iwoną Szadkowską, lekarzem 
neurologiem, współwłaścicielką 
Centrum Medycznego Vitamed 

w Aleksandrowie Łódzkim.

LIFE IN Łódzkie: Udar mózgu w Polsce jest trzecią 
po chorobach serca i nowotworowych przyczyną śmierci 
oraz główną przyczyną trwałej niepełnosprawności. 
Dlaczego tak się dzieje?
Iwona Szadkowska: Mimo iż coraz więcej osób ma dużą 
wiedzę na temat udarów, nadal pacjenci z jego objawami 
zbyt późno trafiają do szpitala. Niejednokrotnie chory, 
jeśli ma niewielkie objawy ogniskowe, lekceważy je lub 
ich nie zauważa. Czasem samotny człowiek z ciężkim uda-
rem leży w domu i czeka na pomoc, której sam nie może 
już wezwać. Udar mózgu okalecza, powoduje niejedno-
krotnie trwałe zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, 
równowagi, niedowład połowiczy lub czterokończynowy, 
zaburzenia połykania. Często doprowadza do trwałej nie-
sprawności, leżenia, odżywania przez zgłębnik żołądko-
wy, pampersowania, uciążliwej i wieloletniej rehabilita-
cji, czyli zależności od osób trzecich.

Jakie są objawy udaru?
Objawy udaru są uzależnione od lokalizacji uszkodze-
nia mózgu. Mogą to być zaburzenia mowy, porażenie 
nerwu twarzowego, objawiającego się opadaniem kąci-
ka ust, porażenie spojrzenia, niedowład lub porażenie 
kończyn, najczęściej połowicze, zaburzenia równowa-
gi, czucia i chodu.

Jak możemy się przed nim uchronić?
Żyjąc zgonie z wciąż aktualnym hasłem „Żyj zdrowo 
i wesoło”. Osoby zestresowane żyją krócej. Zapadają naj-
pierw na choroby układu krążenia, a po 10, 15 latach od 
zawału mięśnia sercowego, pojawia się udar mózgu. Brak 
aktywności fizycznej, złe odżywianie, otyłość, palenie pa-
pierosów, nadmiar alkoholu, żeby się odstresować oraz 
wydłużające się lata życia, to wszystko sprzyja miażdży-
cy. Z wymienionych czynników tylko na wiek nie mamy 
wpływu, pozostałe są jak najbardziej do zmodyfikowania.

Żyj zdrowo i wesoło

Do neurologa trafiamy także, jak nie możemy poradzić 
sobie z bólem – głowy, kręgosłupa.
Bóle głowy są przypadłością występującą bardzo często 
u osób z różnych grup wiekowych, niezależnie od płci, sta-
nu zdrowia, czy sytuacji życiowej. Wyróżniamy bóle swoiste 
i objawowe. Do tych pierwszych zaliczamy m.in. migrenę, 
ból  napięciowy, klasterowy. Te drugie, czyli objawowe są 
niebezpieczne i zazwyczaj powinny być diagnozowane 
w warunkach szpitalnych. To krwotoki podpajęczynów-
kowe, udary mózgu krwotoczne i niedokrwienne, krwiaki 
pourazowe, stłuczenia mózgu, guzy mózgu. Jeśli zaś mowa 
o bólach kręgosłupa, to najczęściej pojawiają się w przebiegu 
dyskopatii lub zmian zwyrodnieniowych. Dolegliwości bó-
lowe wymagają szczegółowej diagnostyki, najlepiej rezonan-
sem magnetycznym, jeżeli nie ma do niego przeciwwskazań 
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np. kardiostymulatora, metalicznych zastawek serca lub 
protez. Wówczas wykonujemy tomografię komputerową. 

Czy długotrwałe leczenie migreny na własną rękę, bez 
konsultacji z lekarzem, może okazać się niebezpieczne 
dla naszego zdrowia?
Migrena to samoistny ból głowy w postaci napadów z aurą 
lub bez aury, trwający do 72 godzin, niejednokrotnie z nad-
wrażliwością na światło i hałas, nudnościami, wymiotami, 
pomiędzy którymi chory pozostaje bez dolegliwości. Kiedyś 
przyjęło się, że taki ból nie wymaga diagnostyki. Ja uważam, 
że każdy ból głowy wymaga wykonania badania obrazowego. 
Poza migreną można mieć tętniaka w tętnicach mózgowych 
lub malformację tętniczo-żylną w naczyniach mózgowych, 
lub zmianę ogniskową wymagającą leczenia. Zapewniam, 
że lepiej planowo leczyć operacyjnie tętniaka zimnego (nie-
pękniętego) niż pękniętego w stanie zagrożenia życia. Im 
szybciej zostanie wykryty, tym lepiej (statystycznie co 10 oso-
ba ma tętniaka, ale u większości populacji jest bezobjawowy).

Różne badania wskazują, że coraz więcej osób zapadać 
będzie na chorobę Alzheimera. Dlaczego?
Wynika to z wydłużającego się czasu naszego życia. Otępienie 
typu alzheimerowskiego, bo taka jest poprawna nazwa, jest 
chorobą zwyrodnieniową mózgu i zachorowalność zwiększa 
się z wiekiem. Najprostszym testem diagnostycznym, gdy po-
dejrzewamy u osoby bliskiej otępienie, jest test zegara. Moż-
na go samodzielnie wykonać w domu. Na kartce A4 rysujemy 
okrąg i prosimy o naniesienie, z pamięci cyfr, jakie są na tar-
czy zegara. Test wydaje się banalnie prosty, a wielu chorym 
przysparza dużo trudności. Najczęściej jednak mamy do 
czynienia z otępieniem mieszanym, czyli takim, do którego 
dołącza się otępienie naczyniowe lub też z samym otępieniem 
naczyniowym. Uzależnione jest to od chorób współistnieją-
cych takich jakich jak: cukrzyca, nadciśnienie, choroby serca 
oraz stopnia naczyniowego uszkodzenia mózgu.

Można się przed nią jakość ustrzec?
Teoretycznie tak, dlatego tak istotne jest, abyśmy byli ak-
tywni intelektualnie jak najdłużej, czytali, słuchali, roz-
wiązywali krzyżówki.

Jakie objawy powinny skłonić nas do wizyty u neurologa?
Najlepiej, aby przed skierowaniem się do neurologa, chory 
skorzystał z konsultacji internistycznej lub lekarza rodzinne-
go w POZ. Regularny nadzór nad badaniami profilaktyczny-
mi, ciśnieniem tętniczym, czy profilem glikemii uchroni od 
wizyty u neurologa oraz od następstw chorób cywilizacyj-
nych, takich jak zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu. 
Zmarły już Pan profesor Antoni Prusiński, mój nauczyciel 
i świetny wykładowca, powiedział kiedyś, że wywiad to 75% 
rozpoznania. Dlatego trzeba słuchać ludzi i nie lekceważyć 
żadnych objawów, nawet tych, które z pozoru wydają się ba-
nalne. W Vitamedzie mamy wielokrotnie do czynienia z ludź-
mi ciężko chorymi, którzy traktują nas jak ostatnią deskę 
ratunku, a wizyta kończy się skierowaniem do szpitala lub 
wezwaniem zespołu ratownictwa medycznego. Dlatego zwra-
cam się z apelem do lekarzy – słuchajcie pacjentów i miejcie 
dla nich cierpliwość i czas, a chorych proszę, by nie lekcewa-
żyli swoich objawów i zgłaszali się w porę do lekarza. 

LIFE IN Łódzkie: Neurochirurgia – nazwa to połączenie 
neurologii i chirurgii? Czy Pana praca ma coś wspólnego 
z tymi dwoma dziedzinami? Czym dokładnie zajmuje się 
w swojej pracy neurochirurg?
Paweł Kolasa: Neurochirurgia jest działem medycyny, 
który do leczenia oraz profilaktyki schorzeń obwodowe-
go i centralnego układu nerwowego wykorzystuje metody 
chirurgiczne. Lekarz neurochirurg kwalifikuje pacjenta 
do zabiegu oraz prowadzi jego leczenie zarówno w okre-
sie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. 
Przy okazji warto dodać, że Łódź jest jednym z najstar-
szych ośrodków neurochirurgii w Polsce.

Zanim pacjent trafi na stół, potrzebna jest diagnostyka.
Dokładana diagnostyka w przypadku zabiegów z zakresu 
neurochirurgii jest niezwykle istotna. Musimy mieć wysokie 
prawdopodobieństwo, że zastosowane leczenie chirurgiczne 
pomoże pacjentowi. Nasze postępowanie musi być bardzo 
ostrożne, staranne i dalekowzroczne. Neurochirurg musi 
umieć ocenić szanse powodzenia operacji i jej konsekwencje. 
W przypadku operacji na układzie nerwowym wymagana 
jest olbrzymia precyzja oraz poszanowanie dla organizmu 
i tkanek, na których przeprowadzamy działania chirur-
giczne. Nawet przy delikatnym działaniu z zastosowaniem 
precyzyjnych urządzeń układ nerwowy, a szczególnie mózg, 
może zareagować wystąpieniem negatywnych objawów. 
Trzeba także pamiętać, że ryzyko związane z zabiegiem nie 
może być dla pacjenta większe niż to, jakie wynika z natu-
ralnego przebiegu choroby. Obecnie w kanonach medycyny 
za najważniejszą w życiu człowieka uważa się jego jakość.

Co jest w Pana pracy najtrudniejsze?
Najtrudniejsze jest podjęcie właściwej decyzji i zastosowanie 
właściwego sposobu leczenia. Często działamy pod presją 
czasu, szczególnie w przypadku neurochirurgii urazowej 
i naczyniowej, gdzie decyzje należy podejmować błyska-
wicznie, a przeciwności ku takiemu działaniu jest bardzo 

Najważniejsza jest 
jakość życia…

O skomplikowanym zabiegach 
neurochirurgicznych, trudnych decyzjach 

i walce z czasem rozmawiamy 
z prof. dr. hab. n. med. Pawłem 

Kolasą, neurochirurgiem, z oddziału 
Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. M. Kopernika 
w Łodzi, który przyjmuje i leczy pacjentów 
także w Centrum Medycznym Vitamed.
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dużo. O pacjencie trafiającym z wypadku prosto na stół ope-
racyjny, praktycznie nic nie wiemy. Ryzyko jest olbrzymie 
i liczy się dosłownie każda sekunda.

Z jakimi problemami w leczeniu chirurgicznym 
najczęściej ma Pan do czynienia?
Wiążą się z profilem naszego oddziału w szpitalu im. Koper-
nika w Łodzi, w którym pracuję oraz naszymi możliwościa-
mi sprzętowymi. Od początku lat 70. wykonuje się w oddziale 
zabiegi naczyniowe mikrochirurgiczne. W latach 90. wpro-
wadziłem do tej pory stosowaną i rozwijaną nowoczesną 
metodę leczenia wewnątrznaczyniowego chorób naczynio-
wych mózgu. Wraz z kolegami z oddziału przeprowadziłem 
wiele nowatorskich zabiegów, do których wykorzystujemy 
innowacyjne technologie. Leczymy operacyjne przepukliny 
w obrębie kręgosłupa, złamania kompresyjne kręgosłupa 
wraz z pozycjonowaniem kręgu (kyfoplastyka), stosujemy 
wertebroplastykę oraz  procedury wszczepienia implantu 
pomiędzy wyrostki kolczyste kręgów. Pomagamy pacjentom 
z urazami mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych 
i chorym na nowotwory. Stosujemy również w leczeniu ubyt-
ków czaszki protezy wykonywane „na miarę” indywidualnie 
dla pacjenta z zastosowaniem drukarki 3D. Więc jak widać 
mamy dość szeroki zakres działania. Zajmuję się także lecze-
niem bólu neuropatycznego poprzez stosowanie stymulacji 
rdzenia kręgowego. Tradycją naszego oddziału jest leczenie 
neuralgii nerwu trójdzielnego metodą operacyjną.

Na czym to leczenie konkretnie polega?
Straszny ból twarzy jest objawem drażnienia nerwu trój-
dzielnego przez tętnicę. Stosowany zabieg polega na dotar-
ciu do konfliktu naczyniowo-nerwowego i oddzieleniu tych 
struktur poprzez mały otwór w czaszce. Jest to zabieg, który 
nie uszkadza tętnicy i nerwu. Ten sposób leczenia bólu twa-
rzy wprowadzony i rozpowszechniony został w Polsce przez 
mojego nauczyciela profesora Zbigniewa Węgrzyna. 

Jakie objawy powinny nas skłonić do wizyty 
u neurochirurga?
Nieustające bóle kręgosłupa, głowy, kończyn, szczególnie 
gdy towarzyszą im dodatkowe objawy jak drętwienie, niedo-
wład, zawroty głowy, utrata równowagi, omdlenia, drgaw-
ki. Podczas wizyty lekarz przeprowadzi dokładny wywiad, 
dzięki któremu będzie w stanie określić przyczynę problemu 
i ocenić efekt dotychczasowego leczenia, a w razie konieczno-
ści zleci odpowiednie badania. Jeśli będą wskazania pacjent 
może mieć zaproponowane leczenie operacyjne w różnym 
zakresie w zależności od istoty choroby. 

Skoro wspomniał Pan o tych mniej inwazyjnych 
metodach, to w Vitamedzie przeprowadza Pan zabiegi 
cieśni nadgarstka. Na czym one polegają?
Zespół cieśni nadgarstka to zbiór objawów związany z uci-
skiem na nerw pośrodkowy przebiegający w  kanale nad-
garstka. Choroba należy do neuropatii uciskowych, co ozna-
cza, że za niekorzystne zmiany w nerwie odpowiada ucisk 
mechaniczny. Zabieg polega na odsłonięciu nerwu pośrodko-
wego na wysokości nadgarstka i przecięciu oraz częściowym 
usunięciu tkanek powodujących ucisk. Powoduje to zwięk-
szenie ukrwienia nerwu, co ułatwia jego regenerację. 

Profilaktyka 
przede 

wszystkim
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O tym, co może sygnalizować 
przewlekły ból brzucha, czy trzeba 
lękać się badań endoskopowych 

i kiedy wybrać się z wizytą do 
gastrologa, rozmawiamy z doktorem 

Michałem Stawickim, specjalistą chorób 
wewnętrznych i gastroenterologii.

LIFE IN Łódzkie: Jakie dolegliwości powinny nas skłonić 
do wizyty u gastrologa?
Michał Stawicki: Wszystkie dolegliwości przewlekłe, 
czyli te, które utrzymują się powyżej trzech miesięcy 
są sygnałem, że coś jest nie tak z naszym organizmem. 
Czasami wystarcza konsultacja u lekarza pierwszego 
kontaktu, który zleci dodatkowe badania. Ale są tzw. 
objawy alarmowe, jak spadek wagi ciała, nieprawidło-
wości w badaniach laboratoryjnych, anemia, nocne bóle 
brzucha, czy nasilające się dolegliwości, które były wcze-
śniej dobrze tolerowane i one wymagają już dokładnego 
zdiagnozowania, by wykluczyć przyczynę, która będzie 
wymagała bardziej radykalnego działania.

A konkretnie jakie objawy?
O wizycie u gastrologa powinniśmy pomyśleć, gdy wystę-
pują takie objawy, jak zaburzenia połykania, ból przy po-
łykaniu, trudności w przyjmowaniu pokarmów stałych, 
uporczywa zgaga, wzdęcia, kolkowe lub przewlekłe bóle 
brzucha, zaparcia, krew przy oddawaniu stolca, ciemne 
stolce, fusowate wymioty, wymioty treścią krwistą, dłu-
go trwająca biegunka, tłuszczowe stole.

Czy pacjenci nadal wstydzą się rozmawiać o zaparciach, 
biegunkach, wzdęciach?
Pacjent musi sobie przede wszystkim zdawać sprawę 
z tego, że im dokładniej opisze lekarzowi swoje dolegli-
wości, będzie on mógł określić, czy na początek wystar-
czą podstawowe badania, czy trzeba skierować na po-
szerzoną diagnostykę. Szczera rozmowa z pacjentami 
i dokładny wywiad umożliwiają postawienie właściwej 
diagnozy. Gastrolog to lekarz jak każdy inny, któremu 
przede wszystkim zależy na zdrowiu pacjentów. Dla-
tego też, jeśli pojawia się jakikolwiek problem z ukła-
dem pokarmowym, to właśnie z nim powinniśmy się 
jak najszybciej spotkać, bo wówczas będzie największa 
szansa na to, że będziemy mogli się cieszyć z powrotu 
do zdrowia.

Wspomniał Pan doktor o zlecaniu dodatkowych badań 
diagnostycznych. Jakiego typu są to badania?
Do najpopularniejszych i najcenniejszych diagno-
styczne należą tak zwane badania endoskopowe, czyli 
gastroskopia i kolonoskopia. Gastroskopia to badanie 
górnego odcinka przewodu pokarmowego. Przez jamę 
ustną lekarz wprowadza giętki przewód, który zakoń-
czony jest kamerą, dzięki czemu może obserwować wy-
gląd przełyku, żołądka i dwunastnicy. Podczas takiego 
badania można pobrać wycinki do badania histopato-
logicznego, zatamować krwawienie, usunąć polipy. Nie 
jest bolesne, powoduje jedynie uczucie dyskomfortu. 
Z kolei kolonoskopia to badanie dolnego odcinka prze-
wodu pokarmowego. I w tym wypadku lekarz wprowa-
dza giętki przewód, tym razem przez odbyt. Podczas 
badania ogląda śluzówkę jelita grubego i może wykryć 
wiele patologicznych zmian oraz usunąć polipy, które 
po latach mogą ulec zezłośliwieniu. To badanie prze-
prowadza się w znieczuleniu, sedacji lub w znieczule-
niu ogólnym dożylnym, przy dłużej trwających i bar-
dziej skomplikowanych zabiegach.

Czyli kolonoskopii warto poddać się profilaktycznie?
Oczywiście i są robione tego typu badania przesiewowe 
w określonych grupach wiekowych. U osób w wieku 50-
65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego oraz w wieku 
40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (ro-
dzice, rodzeństwo, dzieci), u  którego rozpoznano raka 
jelita grubego. Naprawdę warto skorzystać z tych badań, 
pozwalają na wykrycie raka jelita grubego w początko-
wym stadium, a to najczęściej występująca choroba no-
wotworowa u kobiet i mężczyzn łącznie. Kolonoskopia 
niejednokrotnie ratuje życie, bowiem w jej trakcie mo-
żemy usuwać polipy, które w ciągu kilku lat mogłyby się 
przeobrazić w raka. Każda osoba, która ukończyła 50 lat, 
powinna poddać się kolonoskopii.

Przewlekły ból brzucha co może sygnalizować?
Lista chorób, które mogą manifestować się bólami brzu-
cha jest bardzo długa. Możemy powiemy o tych wystę-
pujących najczęściej. To choroba wrzodowa żołądka 
i dwunastnicy, kiedyś wiązana bardzo z sezonowością 
pór roku, bo objawy nasiały się wiosną i jesienią. Od-
kąd wiemy, że wywołuje ją bakteria Helicobacter pylori 
i leczymy antybiotykami, nie ma też jej sezonowości. 
Kolejną częstą przyczyną bólów brzucha jest zapale-
nie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, najczęściej 
spowodowane lekami oraz kamica żółciowa. Bóle brzu-
cha odczuwamy także przy zespole jelita drażliwego, 
towarzyszą mu w tym przypadku wzdęcia i zaburze-
nia w rytmie wypróżniania. Pojawiają się także przy 
niestrawności (dyspepsja czynnościowa). To bardzo 
często spotykane schorzenie, podobnie jak wspomnia-
ny zespół jelita drażliwego, występujący u kilkunastu 
procent populacji.

Zapewne wpływ na stan naszego przewodu 
pokarmowego ma to, co jemy.
Powinniśmy jeść produkty jak najmniej przetworzone, 
dostarczać odpowiednią ilość błonnika, pić dużo wody, 
najlepiej niegazowanej. Najlepsza dieta dla pacjenta i za-
razem najtrudniejsza do wdrożenia to taka, którą może 
stosować przez całe życie. Jedzmy jak najmniej tłuszczów 
zwierzęcych, za to dużo warzyw, owoców, tłuszczów ro-
ślinnych, ryb.

Coraz więcej mówi się też o nieswoistych chorobach jelit 
oraz chorobach nowotworowych.
O tych ostatnich już wspomnieliśmy, dlatego zawsze będę 
zachęcał do badań profilaktycznych, choroba nowotwo-
rowa wcześnie wykryta zwiększa szansę na wyleczenie. 
Jak pokazują dane Polskiego Towarzystwa Gastroente-
rologicznego w Polsce na nieswoiste choroby jelit, czyli 
chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapa-
lenie jelita choruje już ponad 50 tysięcy osób i znaczną 
część chorych stanowią ludzie w młodym wieku, prawie 
70 procent to osoby przed 35. rokiem życia. Do tej pory, 
mimo wielu badań, nieswoiste choroby zapalne jelit nie 
mają ustalonej przyczyny, a co za tym idzie, nie ma spo-
sobu na ich skuteczne wyleczenie. Istnieją jednak leki, 
które mogą znacznie poprawić jakość życia chorych, osią-
gając u pacjentów remisję choroby. 
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Ból w klatce piersiowej? 
Nie lekceważ go! 

O dolegliwościach serca i układu sercowo-naczyniowego w dobie pandemii, 
co powinno wzbudzić nasz niepokój i dlaczego kobiety chorują na serce inaczej 

rozmawiamy z Martą Figwer, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii.

LIFE IN Łódzkie: Jak nasze serca radzą sobie w czasie 
pandemii. Żyjemy w ciągły lęku i strachu, jak w dłuższej 
perspektywie wpłynie to na nasze zdrowie?
Marta Figwer: Czas pandemii to „trudny okres” dla na-
szych serc i całego układu sercowo-naczyniowego. Lęk, 
przewlekły niepokój i brak stabilizacji mogą sprzyjać wy-
stąpieniu lub nasileniu objawów chorób serca i naczyń. 
Może dochodzić do destabilizacji układu krążenia i wy-
stąpienia skoków ciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu 
serca, incydentów wieńcowych, czy nasilenia objawów 
niewydolności serca. Bardzo ważnym aspektem pod-
czas pandemii jest optymalne leczenie już rozpoznanych 
chorób układu krążenia. Pamiętajmy, że współistniejące 
nadciśnienie tętnicze, czy niewydolność serca zwiększają 
ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19, jednak prawidłowe 
i skuteczne leczenie tych schorzeń może pomóc przejść 
infekcję koronawirusem w sposób łagodny. Innym bar-
dzo ważnym problemem są schorzenia kardiologiczne, 
które mogą rozwinąć się jako powikłanie po zakażeniu 
się wirusem SARS-CoV-2. Na przykład powikłania zakrze-
powo-zatorowe czy zapalenie mięśnia sercowego. Jednak 
największym zagrożeniem, na które w mojej opinii trzeba 
zwrócić uwagę, to problem opóźnienia rozpoznania i brak 
leczenia poważnych schorzeń kardiologicznych, które 
wymagają pilnej interwencji. Sytuacja ta wynika niestety 
z kilku przyczyn, a na pewno nie bez znaczenia jest utrud-
niony w obecnej sytuacji dostęp do podstawowej i specja-
listycznej opieki medycznej. Teleporady, niestety w wielu 
przypadkach, nie są wystarczającą formą pomocy. Jednak 
bardzo często pacjenci, mimo że mają poważne objawy 
wskazujące na zagrożenia zdrowia, a czasem nawet życia, 
w obawie przed zakażeniem koronawirusem, nie zgłasza-
ją się do lekarza lub wręcz unikają zalecanej hospitaliza-
cji i mimo skierowania nie zgłaszają się do szpitala.

Co naprawdę powinno nas zaniepokoić – jakie 
objawy mogą świadczyć o kłopotach z sercem lub je 
zapowiadać? Jakie objawy powinny nas skłonić do wizyty 
u kardiologa?
Chciałabym wyraźnie podkreślić, iż pewne objawy są alar-
mowe. Silny, spoczynkowy ból w klatce piersiowej, duszność, 
która wystąpiła nagle i się utrzymuje, czy kołatanie serca, 
któremu towarzyszy omdlenie, zawsze powinny skłonić do 
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Pracuje tu grono naprawdę dobrych specjalistów, w sumie 22. 
Jest m.in. kardiolog, neurolog, chirurg, ortopeda, laryngolog, aler-
golog, radiolog, gastrolog, neurochirurg, psychiatra, psycholog, 
dietetyk, fizjoterapeuta, pediatra, ginekolog, są interniści. W Vita-
medzie dostępna jest też doskonała baza diagnostyczna, która 
ułatwia pracę lekarzom. Wykonywane są tutaj biopsje narzą-
dów, usuwane zmiany chirurgiczne jak również przy pomocy 
ciekłego azotu, przeprowadzane operacje cieśni nadgarstka, 
wykonywana diagnostyka neurologiczna, utrasonograficz-
na, dopplerowska, holterowska, iniekcje domięśniowe i dożyl-
ne, cewnikowanie pęcherza. Jednym słowem wszystko to, co 
można zrobić w zakresie ambulatoryjnym medycyny jednego 
dnia. Pełen zakres usług możecie państwo zobaczyć na stronie 
www.vitamed.info.pl.

Vitamed

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

natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego. Wie-
lokrotnie powtarzam swoim pacjentom, że z bólem w klatce 
piersiowej, szczególnie gdy ból występuje za mostkiem, ma 
charakter rozlany, co oznacza, że nie można palcem pokazać 
miejsca, gdzie boli i promieniuje do szyi, zębów czy lewego 
ramienia, nie można czekać. Oczywiście nie zawsze dolegli-
wości ze strony serca mają gwałtowny charakter, w wielu 
przypadkach objawy choroby nasilają się stopniowo. Nigdy 
nie można jednak ich bagatelizować.

Jakie badania profilaktyczne wykonywać, by wykryć 
w porę chorobę układu krążenia?
Wiele zależy od nas samych – poprawa sposobu ży-
wienia, zaprzestanie palenia tytoniu, czy regularna 
aktywność fizyczna to metody profilaktyki, które każ-
dy z nas może wdrożyć we własnym zakresie. Każ-
dy z nas może samodzielnie kontrolować masę ciała 
i wpływać na jej redukcję w przypadku nadwagi i oty-
łości. We własnym zakresie możemy też kontrolować ci-
śnienie tętnicze i prowadzić dzienniczek pomiarów. 
Bardzo ważne są też badania dodatkowe, które muszą być 
zlecone przez lekarza. W tym przypadku ważna jest okre-
sowa kontrola lekarska, także wtedy, gdy wydaje nam się, 
że nie mamy żadnych niepokojących objawów. Regularna 
ocena poziomu glukozy i lipidogramu pozwalają na wcze-
śniejsze wykrycie cukrzycy i zaburzeń lipidowych – im 
wcześniej te choroby rozpoznamy, tym bardziej poprzez 
skuteczne ich leczenie, jesteśmy w stanie zmniejszyć na-
sze ryzyko sercowo-naczyniowe.

Czy kobiety rzeczywiście chorują inaczej niż mężczyźni? 
Co jest przyczyną tych różnic w zakresie kardiologii 
pomiędzy płciami?
Przez wiele lat uważano, że choroby układu krążenia do-
tyczą częściej mężczyzn. Jednak dzięki licznym badaniom 
obejmującym duże grupy populacyjne wiemy, że częstość 
występowania chorób układu sercowo-naczyniowego 
jest porównywalna wśród kobiet i mężczyzn, a różnice 
dotyczą wieku, w którym choroby układu krążenia czę-
ściej występują. U kobiet po 60. roku życia obserwuje się 
szybki wzrost częstości zachorowań. Dodatkowo kobiety 
często nie chorują na choroby układu sercowo-naczynio-
wego zgodnie z opisami w podręcznikach. Przykładem, 
jak odmiennie mogą przebiegać objawy oraz proces dia-
gnostyczno-leczniczy u kobiet i u mężczyzn, jest choroba 
niedokrwienna serca. Różnice można zauważyć prawie 
na każdym etapie tej choroby. Zawał serca statystycznie 
częściej występuje u mężczyzn, ale dzieje się tak dlatego, 
że panowie mają go częściej we wcześniejszym wieku niż 
kobiety. Zjawisko to jest związane z ochronnym działa-
niem estrogenów, kobiecych hormonów płciowych, któ-
re u mężczyzn występują w bardzo małej ilości. Jednak 
po okresie menopauzy, kiedy istotnie zmniejsza się ochro-
na hormonalna, u pań dochodzi do zawału równie często 
jak u panów. Bóle wieńcowe, czyli dolegliwości związane 
z niedokrwieniem mięśnia sercowego u kobiet, częściej 
mają mniej typowy charakter. Zamiast typowego bólu 
za mostkiem u pań często występuje zmęczenie, uczucie 
„zatykania” i duszność, zła tolerancja wysiłku, ból ple-
ców czy dolegliwości ze strony układu pokarmowego. 

I niestety wszystko to sprawia, że rokowanie związane 
z chorobą niedokrwienną serca u kobiet jest gorsze niż 
u mężczyzn. Kobiety w ostrej fazie zawału umierają rza-
dziej niż mężczyźni, ale w późniejszym okresie choroby 
to się zmienia i w ciągu pierwszych 30 dni po zawale 
śmiertelność kobiet jest nawet 2-3 razy wyższa.

Jakie są objawy niewydolności serca?
Typowe objawy to duszność i obrzęki. Kiedy duszność 
pojawia się w sposób nagły i gwałtowny, a właśnie tak 
może przebiegać ostra niewydolność serca, pacjent jest 
w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i wymaga 
pilnej diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych. 
W przypadku przewlekłej niewydolności serca dusz-
ność początkowo ma charakter wysiłkowy. Czynności, 
które do tej pory wykonywaliśmy bez problemu, zaczy-
nają sprawiać trudności, nie można bez zatrzymywania 
wejść po schodach, trudne staje się dotrzymanie kroku 
towarzyszom, z którymi do tej pory chodziło się na spa-
cery, nie można mówić w trakcie chodzenia lub trzeba 
się zatrzymywać, aby odpocząć i wyregulować oddech. 
Kiedy objawy niewydolności serca narastają, pojawia 
się duszność spoczynkowa z charakterystycznym poczu-
ciem braku powietrza w pozycji leżącej. Pacjent zaczyna 
spać w pozycji półsiedzącej, a w nocy musi wielokrotnie 
siadać lub wstawać. Jeżeli takim objawom towarzyszą 
narastające obrzęki, przyrost masy ciała czy powiększe-
nie obwodu brzucha, należy bezzwłocznie szukać pomo-
cy lekarskiej. 

ROZMOWy PRZEPROWADZIŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler
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LIFE IN Łódzkie: Dziś o takich, jak Pan mówi się, trochę 
z zazdrością: ozdrowieńcy. Co Pan pomyślał, gdy usłyszał 
diagnozę koronawirus i zapalenie płuc?
Witold Skrzydlewski: W swoim życiu przechodziłem 
wiele różnych chorób, byłem połamany, miałem różne 
operacje. Można powiedzieć, że trochę czasu w łódzkich 
szpitalach spędziłem. Jednak Covid-19 i zapalenie płuc 
sprawiły, że po raz pierwszy zacząłem się zastanawiać 
nad tym, czy tym razem uda mi się ze szpitala wyjść same-
mu, czy wyślą po mnie któryś z moich karawanów. U mnie 
choroba rozwijała się długo. Najpierw było przeziębienie, 
chrypa i lekkie osłabienie, ale nie miałem typowych obja-
wów, o których piszą w internecie i mówią w telewizji. Nie 
było temperatury, nie kaszlałem, nie bolała mnie głowa. 
Po prostu któregoś dnia poczułem się trochę gorzej. My-
ślałem, że to przeziębienie, które złapałem podczas żużlo-
wego Meczu Narodów i tak, jak nagle przyszło, tak szybko 
odejdzie. Nie odeszło. Po paru dniach stwierdziłem, że to 
musi być jednak coś innego. Z dnia na dzień stawałem się 
coraz słabszy, coraz trudniej było mi zebrać się do pracy, 
aż któregoś dnia zabrakło mi sił zupełnie. Zrobiłem test 
i okazało się, że mam koronawirusa. Trafiłem do szpitala, 
a później od lekarzy dowiedziałem się, że to był ostatni 
moment, w którym jeszcze można mi było pomóc.

Proszę opowiedzieć, jak wyglądał pobyt w szpitalu?
Na początku mało co kojarzyłem. Byłem przytomny, ale 
tak osłabiony, że nie wiedziałem, co się dookoła dzieje. Pa-
miętam tylko, że cieszyłem się z tego, że leżę na sali, a nie 
na korytarzu. Regularnie co kilka godzin przychodziły pie-
lęgniarki, ubrane w specjalne kombinezony, żeby podać leki 
i podłączyć tlen. I tak dzień po dniu. Byłem tak słaby, że przez 
pierwszych kilka dni nawet nie miałem sił na to, żeby się 
ogolić, wziąć prysznic i umyć zęby. Gdyby mi ktoś wcześniej 
powiedział, że tak kiedyś ze mną będzie, to nie uwierzyłbym. 
Nie zapomnę też odgłosów wyładowywania i przetaczania 
do szpitala butli z tlenem. Zawsze w nocy przywozili napeł-
nione, a zabierali puste, a później były transportowane do 
sal, gdzie leżeliśmy. Podziwiam personel szpitala, młodych 

Mój sposób na zarządzanie firmą? 
Wstawać o piątej rano i nie patrzeć, kiedy kończy się dzień 

leżałem i czekałem, kiedy przyjdzie koniec. Prosiłem Boga, żeby pozwolił mi 
przeżyć, ale szczerze mówiąc, nie miałem nadziei, że stamtąd wyjdę. W takich 

sytuacjach zmienia się zupełnie nasze dotychczasowe patrzenie na świat. Inaczej 
widzimy wiele spraw i inaczej wyglądają nasze oceny. firma, biznes, pieniądze 
przestają być ważne. Właśnie wtedy okazuje się też, na kogo tak naprawdę 

możemy liczyć. O chorobie, biznesie i żużlu rozmawiamy z Witoldem Skrzydlewskim, 
łodzianinem, przedsiębiorcą, właścicielem firmy „H.Skrzydlewska”.

ludzi, o których mówię „anioły w kombinezonach”. Pociesza-
li nas, podtrzymywali na duchu i walczyli o nasze zdrowie 
i życie, narażając swoje. Podczas mojego pobytu w szpitalu 
dwie osoby z personelu zaraziły się i wylądowały na oddzia-
le. Mam wobec nich ogromny szacunek i dług wdzięczności, 
i zawsze będę powtarzał, że to właśnie dzięki nim żyję. Ko-
rzystając z okazji, chcę jeszcze raz podziękować całemu per-
sonelowi i dyrekcji szpitala im. Biegańskiego.

Wyszedł Pan po trzech tygodniach. Dziś już wszystko 
w porządku, siły wróciły?
Powoli dochodzę do siebie, co wcale nie jest takie proste. 
Nieprawda, że po tej chorobie wszystko od razu wraca do 
normy. Nie wraca i, jak mówią lekarze, długo jeszcze nie 
wróci, ale staram się normalnie funkcjonować. Przed 
chorobą byłem sceptycznie nastawiony do koronawirusa 
i Covid-19. Nie traktowałem tego problemu poważnie. Uwa-
żałem, że to taka trochę inna grypa. Dziś już wiem, że to 
nie jest zwykłe przeziębienie, a na pewno nie było takie 
w moim przypadku. Dlatego chcę powiedzieć wszystkim 
sceptykom i niedowiarkom, młodym i starym: Nie jesteście 
niezniszczalni! Dbajcie o siebie w tych ciężkich czasach.

Leżąc w szpitalnym łóżku, myślał Pan o firmie? Zarządzał 
Pan nią przez telefon?
Kiedy trafiłem do szpitala, to nawet przez chwilę nie 
pomyślałem o firmie. Telefon często dzwonił, ale ja nie 
miałem siły, żeby go odebrać. Leżałem i czekałem, kiedy 
przyjdzie koniec. Jestem osobą wierzącą, więc prosiłem 
Boga o to, żeby pozwolił mi przeżyć, ale szczerze mówiąc, 

Z dnia na dzień stawałem się 
coraz słabszy, coraz trudniej było mi 
zebrać się do pracy, aż któregoś dnia 
zabrakło mi sił zupełnie. Zrobiłem test 
i okazało się, że mam koronawirusa „
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nie miałem nadziei, że stamtąd wyjdę. W takich sytu-
acjach zmienia się zupełnie nasze dotychczasowe patrze-
nie na świat. Inaczej widzimy wiele spraw i inaczej wy-
glądają nasze oceny. Firma, biznes, pieniądze przestają 
być ważne. Właśnie wtedy okazuje się też, na kogo tak na-
prawdę możemy liczyć. Powiem Panu, że będąc już w tro-
chę lepszej formie, ale wciąż w szpitalu, odebrałem wiele 
telefonów w sprawie sponsoringu. Nie pytali co u mnie, 
jak się czuję, tylko o to, czy będę mógł ich zasponsorować 
i kiedy najszybciej przekaże im jakieś pieniądze. Miałem 
wrażenie, że niektórzy, gdyby mogli, to wyjęliby mi po-
duszkę spod głowy. Trudno mi nawet teraz o tym mówić.

Pan w szpitalu z koronawirusem i zapaleniem płuc 
walczy o życie, a tu ważny dla firmy okres przed 
Wszystkimi Świętymi. Na dodatek rząd decyduje się 
pozamykać cmentarze…
Wie Pan, że pierwszy raz w życiu przed Wszystkimi Świę-
tymi i w samo święto, nie było mnie w firmie? Ale jakoś 
sobie poradziliśmy, oczywiście nie obyło się bez strat. Kie-
dy patrzę teraz w tabelki i porównuję z ubiegłym rokiem, 
to widzę, jak dużo straciliśmy. Ale widzę też drugą stronę 
medalu – żyję. I w tym sensie cała reszta jest nieważna.
A jeżeli chodzi o zamknięcie z dnia na dzień cmentarzy 
na Wszystkich Świętych, to uważam, że popełniono błąd. 
Przecież kiedy ludzie się o tym dowiedzieli, to masowo ru-
szyli na groby. Trudno oszacować ilu z nich zaraziło się 
wtedy koronawirusem.

Koronawirus, Covid-19, pandemia to tematy, które 
zdominowały dziś nasze życie. I to nie tylko dlatego, 
że wciąż o nich dyskutujemy. Padają firmy, ludzie 
tracą pracę, zaczynamy bać się o swoją przyszłość. Nie 
pytam czy, bo to raczej pewne, ale jak Pana zdaniem 
koronawirus wpłynie na nas?
Myślę, że już nigdy nie będzie tak, jak było. Musimy się 
przystosować do obecnej rzeczywistości i tej jeszcze 
nieznanej przyszłości. Wszyscy łudzimy się, że to da się 
jeszcze odkręcić, że szczepionka, jakieś nowe lekarstwo 
na koronawirusa sprawią, że znowu będzie bezpiecznie. 
Nie będzie i dlatego my się też zmienimy. Nie będziemy 
już tacy otwarci, nie będziemy organizować wielkich uro-
czystości, wydarzeń. Już się zresztą zmieniamy. Niedługo 
Święta Bożego Narodzenia, nie wyobrażam ich sobie tak, 
jak jeszcze rok temu. Wielu rodzinnych spotkań przy wi-
gilijnym stole, w których uczestniczyło po kilkadziesiąt 
osób, już nie będzie. Zamkniemy się w kręgu najbliższych. 
Proszę zwrócić uwagę na to, jak bardzo w ostatnim cza-
sie wzrosły ceny działek poza miastem. Coraz więcej osób 
decyduje się na budowę domu. To też jest związane z lę-
kiem przed koronawirusem i chorobą. Dom daje większe 

poczucie bezpieczeństwa. Wydaje mi się też, że rzadziej 
będziemy wyjeżdżać na zagraniczne wojaże i wczasy, dla-
tego chcemy się jakoś urządzić u siebie.

A na polski biznes jak wpłynie? Przetrwają 
tylko najsilniejsi?
To, kto przetrwa, a kto nie, zależy od wielu czynników, 
choćby od skali biznesu, od typu produkcji czy rodzaju 
usług. Na pewno przetrwają wielkie sieci, bo wejdą albo 
już są z handlem i usługami w internecie, ale małe bizne-
sy mogą mieć problemy z normalną działalnością. Wydaje 
mi się, że właśnie teraz pandemia niszczy galerie handlo-
we. Widać coraz mniejsze zainteresowanie zakupami, 
coraz mniej klientów tam przychodzi. Ludzie wolą iść do 
okolicznych sklepów albo kupują przez internet. Jeżeli 
obowiązujące ograniczenia potrwają jeszcze kilka miesię-
cy, a przypuszczam, że tak będzie, to w ogóle przestanie-
my bywać w galeriach, bo nie będzie po co tam chodzić? 
Dramat przeżywają przedsiębiorcy, którzy zainwestowali 
w siłownie, restauracje, sale weselne. To wszystko jest 
dziś zamknięte. Oni próbują jakoś sobie radzić, wymyślają 
dodatkową działalność, ale to przecież nie starcza nawet 
na czynsze i koszty utrzymania tych miejsc. Pamiętajmy, 
że pierwsza fala pandemii lekko dotknęła biznes. Dotacje 
rządowe z tarcz pomocowych pozwoliły większości prze-
trwać. Teraz rząd nie pomaga na taką skalę. Wspiera tylko 
niektóre branże. Pozostali albo już pozamykali swoje biz-
nesy, albo mocno się nad tym zastanawiają.

W pierwszej fali pandemii rząd wprowadził całkowity 
lockdown. Musiał Pan zamknąć kwiaciarnie i został 
z towarem wartym setki tysięcy złotych. Co Pan wtedy 
zrobił? O czym w takiej sytuacji myśli przedsiębiorca?
Proszę pamiętać, że choć nasze kwiaciarnie zostały za-
mknięte, to umowy z naszymi kontrahentami obowiązy-
wały cały czas. Kwiaty, których nie mogliśmy już sprzeda-
wać, cały czas docierały do nas z całego świata. Kocham 
kwiaty i pękało mi serce, kiedy musieliśmy je zutylizować, 
ale nie było innego wyjścia. Straciliśmy z tego powodu for-
tunę. Mocno to przeżyłem. Wtedy też pomyślałem, że to 
chyba będzie koniec naszej firmy, a w takich sytuacjach 
różne myśli kłębią się w głowie, również te dramatyczne. 
Ale wziąłem lodowaty prysznic, zrobiłem gorącej herbaty, 
usiadłem i pomyślałem, że przecież ludzie przeżyli woj-
ny, obozy koncentracyjne, okropne wypadki, więc moje 
problemy przy nich są tak naprawdę śmieszne. Pamiętam, 
że było wcześnie rano, ubrałem się i poszedłem do robo-
ty. Kiedy zobaczyłem pracowników, nie mogłem pokazać, 
że jestem załamany. Pokrzykiwałem na nich, motywowa-
łem, mówiłem, że sobie poradzimy i to zadziałało. A przy 
tym nikogo nie zwolniliśmy.

Ktoś jednak może powiedzieć: „Co on gada, przecież i tak 
zarobił, jak nie na kwiatach, to na pogrzebach…”
To prawda, ale jak nie idzie, to nie idzie. Podczas pierwszej 
fali pandemii pogrzebów było o jakieś 25 procent mniej 
niż przed, więc i na tej działalności firma straciła.

Jesiennego lockdownu nie ma. Zamknięto tylko niektóre 
branże, ale i tym razem Pana biznes ucierpiał. Musieliście 

Kocham kwiaty i pękało mi serce, 
kiedy musieliśmy je zutylizować, ale 
nie było innego wyjścia. Straciliśmy 

z tego powodu fortunę

„
zamknąć kilka kwiaciarni. Jak tym razem odbije się to 
na kondycji firmy?
Musieliśmy zamknąć wszystkie kwiaciarnie działają-
ce w centrach handlowych. Trochę na tym stracimy, 
bo czynsze dalej musimy płacić, ale najważniejsze jest to, 
że i tym razem nikogo nie zwolniliśmy. Część pracowni-
ków wykorzystuje urlopy, część przesunęliśmy do innych 
punktów i obowiązków, no i czekamy, co będzie dalej. 
W takich firmach, jak nasza ważne jest zróżnicowanie 
działalności. Oprócz kwiaciarni mamy także sieć zakła-
dów pogrzebowych, więc jak z jednym nie idzie, to dru-
gim można trochę nadrobić. Chociaż, jak już mówiłem, 
przy pierwszej fali pandemii nie szło tu i tu. Kwiaty mu-
sieliśmy zutylizować, a i pogrzebów było znacznie mniej 
niż przed pandemią.

Ale teraz pogrzebów coraz więcej…
Tak, teraz pogrzebów jest więcej. Niestety.

Największa w Polsce sieć kwiaciarni i biur pogrzebowych, 
centrum florystyki ślubnej, kwiaciarnia internetowa, 
dziesiątki samochodów, wiele nieruchomości w Łodzi 
i nie tylko… Jak się prowadzi taki biznes jak firma 
„H.Skrzydlewska”?
Może zaskoczę Pana, ale to nie jest wcale takie trudne. 
Trzeba wstawać o piątej rano, nie patrzeć, kiedy kończy 
się dzień i nie brać urlopów. A tak na poważnie, to z pro-
wadzeniem firmy jest jak ze wszystkim w życiu. Jeżeli 
nam na czymś zależy, to musimy się temu całkowicie po-
święcić. Inaczej lepiej się za biznes nie zabierać.

Pamięta Pan moment, w którym zdecydował, że zbuduje 
w Łodzi sieć kwiaciarni?
Pamiętam. To było w latach osiemdziesiątych, niedługo 
po zakończeniu stanu wojennego. Udało mi się wtedy wy-
jechać na tydzień do Holandii. To był mój pierwszy wyjazd 
zagraniczny. Byłem w szoku, gdy zobaczyłem, jak można 
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żyć. Poznałem właściciela sieci sklepów meblowych, który 
pokazał mi, jak to wszystko działa. Wtedy pierwszy raz po-
myślałem, że fajnie byłoby coś takiego zbudować w Polsce. 
Drugi raz pojechałem do Holandii na początku lat 90. po sa-
mochód. Prowadziliśmy wtedy firmę ogrodniczą, uprawia-
liśmy i sprzedawaliśmy kwiaty, więc oczywiste stało się dla 
mnie, że musi to być sieć kwiaciarni. Kupiłem forda transita 
i kazałem namalować na samochodzie napis: H.Skrzydlew-
ska sieć kwiaciarni. Nieważne, że mieliśmy wtedy tylko dwie 
kwiaciarnie. Wiedziałem, że niedługo będzie ich więcej.

No i wciąż Pan inwestuje. W ubiegłym roku kompleks 
kwiaciarnia i zakład pogrzebowy w Łowiczu, w tym roku 
nowa kwiaciarnia w bezpośrednim sąsiedztwie Starego 
Cmentarza. Wciąż Panu mało?
Nie w tym rzecz, że mało. Już tłumaczę, dlaczego wciąż in-
westuję. Jakieś dziesięć lat temu chciało się ze mną spotkać 
dwóch mężczyzn. Nie znałem ich, ale nalegali, więc się umó-
wiliśmy. Kiedy przyjechali na Dziewiarską, bardzo mnie za-
skoczyli. O mnie i o firmie wiedzieli praktycznie wszystko. 
Reprezentowali jeden z funduszy inwestycyjnych i chcieli 
kupić moją firmę. Mnie obiecali jakieś wysokie stanowisko. 
Wysłuchałem oferty, a kiedy sobie poszli zadzwoniłem do 
syna, który miał wtedy jakieś 12 lat i marzenie, żeby mieć 
studio i kręcić kreskówki. Zapytałem go co on na to, żebym 
sprzedał firmę i zainwestował w jego studio. Byłem ciekaw, 
co powie. Pomyślał chwilę i mówi tak: „Tatuś, firmę mamy, 
a to studio nie wiadomo czy się uda”. Później zadzwoniłem do 
córki i też powiedziałam, że jest chętny na firmę. Pomilczała 
chwilę, a później zapytała, czy coś piłem albo paliłem. Po-
wiedziałem, że nic i wyjaśniłem co i jak. Wtedy powiedziała: 
„Tatuś, politykiem się bywa, a firmę się ma”. Doszedłem do 
wniosku, że skoro raz pojawiło się zainteresowanie firmą, 
to pojawi się następnym razem. A jeżeli ona będzie większa, 
bardziej rozwinięta i nowocześniejsza, tym będzie cenniej-
sza. I właśnie wtedy postanowiłem ją rozbudowywać.

No to, co jeszcze ma Pan w planach 
na najbliższą przyszłość?
Jesteśmy akurat w trakcie rozbudowy sali pożegnań w Głow-
nie. Myślę, że koniec inwestycji będzie na Wielkanoc przy-
szłego roku. A tego, co dalej nie zdradzę. Konkurencja nie śpi.

Prowadzi Pan biznes od kilkudziesięciu lat. Zdarzyło się 
w tym czasie coś, z czego jest Pan wyjątkowo dumny, 
albo coś, czego Pan bardzo żałuje?
Najbardziej dumny jestem z tego, co udało mi się do tej 
pory zbudować. A żałuję jednego, że przed laty zdecydo-
wałem się wejść w branżę pogrzebową.

Dlaczego?
Długo by opowiadać, więc powiem tylko tyle, że wszystko, 
co złego wydarzyło się w moim życiu, było związane z biz-
nesem pogrzebowym.

Kiedy leżał Pan w szpitalu, część teamu Orła Łódź 
zadeklarowała pomoc i stawiła się do pracy przy 
kwiatach. Potrzebni byli, czy poradziliście sobie bez nich?
Poradziliśmy sobie bez nich, ale postawa niektórych pozy-
tywnie mnie zaskoczyła.

Pytam o żużlowców Orła Łódź, bo akurat jest czas 
przedłużania kontraktów i kontraktowania nowych 
zawodników. Kto wzmocni zespół, a z kim klub 
się pożegna?
Wie Pan, przestałem się już tak mocno angażować 
w działalność klubu. Jest prezes, jest trener i to oni 
decydują, kogo chcą mieć w zespole. Ja nie zamierzam 
się w to wtrącać. Sponsoruję klub i będę to robił dalej, 
ale na to, kto będzie ścigał się w przyszłym sezonie, nie 
chcę wpływać.

Firma „H.Skrzydlewska” jest głównym sponsorem 
łódzkiego żużla. Ostatnio pojawiły się informacje, 
że myśli Pan o tym, żeby wycofać się całkowicie, albo 
zmniejszyć zaangażowanie w finansowanie Orła. 
To prawda?
Nieprawda. Wciąż powtarzam, że zaangażowałem się 
w żużel tylko dlatego, że to ukochany sport mojej cór-
ki. Sam wolę piłkę nożną. Kiedyś przez chwilę byłem 
nawet prezesem Widzewa Łódź. Zawsze mówię o tym 
otwarcie, więc i tym razem powiem, że gdyby dziś po-
jawił się ktoś zainteresowany przejęciem klubu, to 
moglibyśmy o tym podyskutować. Ale nikogo takiego 
nie widać na horyzoncie, więc tematu nie ma. Dlatego, 
na razie nie wyobrażam sobie, że likwiduję klub, albo 
przestaję w niego inwestować. W Łodzi jest spora gru-
pa kibiców żużla i dla nich warto to robić. Mamy teraz 
ciężki czas, więc klub musi trochę inaczej, oszczędniej 
gospodarować pieniędzmi, ale jak to robi, to już zadanie 
dla prezesa i trenera.

Kiedy rozmawialiśmy ponad trzy lata temu, wspominał 
Pan, że powoli będzie chciał przygotować firmę do 
sukcesji, a samemu trochę odpocząć. Jak będzie 
z tym odpoczynkiem?
Zdradzę Panu jedno marzenie. Ładnych parę lat temu za-
planowałem, że kiedy skończę 70 lat, zrobię wielką impre-
zę urodzinowo-imieninową. Zaproszę na nią przyjaciół 
i znajomych, wspólnie poświętujemy, a później rzucę to 
wszystko i na rok zniknę. Zniszczę, albo wyrzucę gdzieś 
swój telefon, tak, żeby nie było ze mną kontaktu, posta-
ram się o to, żeby na koncie mieć okrągłą sumę w praw-
dziwej walucie i wyjadę w świat. Wcześniej oczywiście 
powiem, kto ma tu rządzić. Po roku wrócę, żeby zobaczyć 
jak i czy moje dzieci poradziły sobie z firmą. Do siedem-
dziesiątki zostały mi jeszcze dwa lata, ale obawiam się, 
że przez tego cholernego koronawirusa marzenia pozo-
staną tylko marzeniami… 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Tomasz Stańczak

Do siedemdziesiątki zostały mi jeszcze 
dwa lata, ale obawiam się, że przez 

tego cholernego koronawirusa marzenia 
pozostaną tylko marzeniami… „

LIFE IN Łódzkie: W obecnych czasach wiele biznesów 
jest w stanie funkcjonować jedynie w oparciu o handel 
elektroniczny. Jak w tym zakresie może pomóc 
przedsiębiorcom firma ArcusLink specjalizująca się 
w tłumaczeniach?
Małgorzata Kierska-Barcz: Oczywiście przygotowując 
specjalistyczne tłumaczenia, których potrzebuje coraz wię-
cej przedsiębiorców. Pandemia i związana z nią sytuacja 
społeczna i gospodarcza zmusza nas do funkcjonowania 
w wielu obszarach w świecie wirtualnym. Paradoksalnie 
można tę trudną sytuację wykorzystać do rozwinięcia biz-
nesu, ponieważ świat w Internecie nie ma granic. Coraz 
więcej osób robi zakupy w sieci, wymiana między firmami 
też się tam odbywa, doskonale więc rozwijają się platformy 
typu e-commerce, czyniąc międzynarodowy handel łatwym 
i dostępnym. By być skutecznym na online’owym rynku 
międzynarodowym, potrzebujemy dobrych tłumaczeń.

Dobrych, czyli jakich? 
Monika Mamulska: Przygotowanych przez doświadczo-
nych tłumaczy, którzy specjalizują się w języku odbiorcy, do 
którego chcemy dotrzeć, znających rynek i wymagania naszej 
grupy docelowej. Tłumaczenia muszą być poprawne języko-
wo, nie mogą zawierać żadnych błędów, a tego nie zapewnią 
nam żadne translatory. Aby sprzedać produkty, musimy do-
trzeć do klienta z takim przekazem, do jakiego był dotychczas 
przyzwyczajony, żeby nie budować bariery zakupowej.

Dobre tłumaczenie bez odpowiednich słów kluczowych 
pewnie niewiele pomoże?
Małgorzata Kierska-Barcz: W internetowym handlu 
odpowiednio dobrane słowa kluczowe mają olbrzymie 
znaczenie. Dlatego pracują u nas tłumacze specjalizujący 
się w różnych dziedzinach, którzy znają specyfikę dane-
go rynku i wiedzą, jakie dobierać słowa kluczowe. Po-
dam przykład – w Polsce po wpisaniu do wyszukiwarek 
słowa „porcelana” od razu pojawiają się ładne naczynia, 
wpisując to słowo po angielsku „porcelain” – otrzymamy 
informacje o tworzywie. I doświadczeni tłumacze o tym 

Tłumaczenia, 
które sprzedają

Jak zwiększyć sprzedaż dzięki tłumaczeniom dla e-com-
merce? E-commerce w ostatnich czasach, nie tylko ze 
względu na pandemię, staje się głównym źródłem dostępu 
do klientów i kontrahentów. Niezależnie od tego, czy pro-
mujemy własną stronę internetową, sklep, czy decyduje-
my się na sprzedaż poprzez marketplace’y, kluczowym 
elementem w kontaktach z klientami zagranicznymi jest 
zapewnienie najwyższej jakości tłumaczeń. Rozmawiamy 
z Małgorzatą Kierską-Barcz oraz Moniką Mamulską, wła-
ścicielkami Biura Tłumaczeń Specjalistycznych Arcus Link.

wiedzą. Pamiętajmy o tym, że niewłaściwy opis produk-
tów może przynieść negatywne konsekwencje w  postaci 
niskiej konwersji lub dalekich pozycji w  organicznych 
wynikach wyszukiwania.

Ważne jest zatem, aby tłumaczenie dostosować do 
danego rynku zagranicznego?
Monika Mamulska: Na  potrzeby marketingu i  reklamy 
klienta tłumaczenia powinny być dostosowane do charakte-
ru danego rynku zagranicznego. Czym innym jest zamiesz-
czenie przetłumaczonego tekstu wprost lub opisu produktu 
z zachowaniem jego sensu, a czym innym tłumaczenie wzbo-
gacone o język korzyści i oryginalne elementy językowe cha-
rakterystyczne dla konkretnego języka obcego. Dlatego tak 
ważne jest, aby tłumaczenia powierzyć ekspertom w danej 
dziedzinie, od których możemy oczekiwać spójności w termi-
nologii oraz branżowego słownictwa. Zapewniam, że wybór 
odpowiedniego specjalisty zapewni nam pozytywny odbiór 
i skuteczną sprzedaż produktów na zagranicznych rynkach.

Czy przetłumaczycie Panie treści na dowolny język?
Monika Mamulska: Na dowolny język i z dowolnego ję-
zyka. Od wielu lat świadczymy usługi tłumaczeniowe 
dla wielu branż, współpracujemy z małym lokalnym biz-
nesem i międzynarodowymi korporacjami. Teraz, kiedy 
świat stał się jedną globalną wioską, możemy ze swoimi 
produktami dotrzeć do każdego zakątka. Ostatnio tłuma-
czyłyśmy klientowi ofertę techniczną w dialekcie bahasa 
na rynek indonezyjski. W czasach, gdzie osobistych spo-
tkań i rozmów jest mniej, ogromne znaczenie ma język ko-
munikacji. Porozumiewanie się w języku klienta wzbudza 
zaufanie, wpływa na podejmowanie decyzji zakupowych 
i transakcji handlowych. 

ul. Ptasia 5 lok. 36
tel. 426404754, 667788670
e-mail: biuro@arcuslink.pl
www.arcuslink.pl
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LIFE IN Łódzkie: Echo Investment zrealizowało w Łodzi 
już kilka projektów. Obecnie buduje się i rewitalizuje 
kompleks Fuzja. To może oznaczać, że jest to dobre 
miasto do inwestycji deweloperskich. Czy tak 
jest rzeczywiście?
Waldemar Olbryk: Echo uwierzyło w Łódź już ponad 20 
lat temu, jesteśmy jednym z pierwszych deweloperów, 
którzy zdecydowali się tutaj zainwestować. Wybudowa-
liśmy biurowiec przy Piłsudskiego, Osiedle Jarzębinowe, 
projekt przy Wodnej, teraz realizujemy kolejne projek-
ty, w tym inwestycję Fuzja, na terenie między ulicami 
Tymienieckiego i Milionową, należącym przed laty do 
Karola Scheiblera, jednego z największych łódzkich 
fabrykantów. Wierzymy w Łódź, od lat uczestniczymy 
w jej rozwoju i cieszy nas dynamika zmian, która zwłasz-
cza w ostatnich latach sprawiła, że miasto zmienia się 
na korzyść i ciągle zaskakuje. Łódź ma niezwykłą ener-
gię i ogromny potencjał. Mam wrażenie, że to, co najlep-
sze jest jeszcze przed nami i cieszymy się, że możemy być 
częścią tej pozytywnej przemiany. Ogłoszona niedawno 
nowa strategia Łodzi zakłada między innymi współtwo-
rzenie miasta przez mieszkańców i ta idea jest nam bar-
dzo bliska, bo to także część naszego myślenia o Fuzji. 
Myślą przewodnią, która nam przyświeca przy tej inwe-
stycji, jest hasło: Fuzja – miejsce, które łączy. Chcemy an-
gażować łodzian, spotykać się z nimi i słuchać ich opinii, 
tak, by w przyszłości oddać im kwartał miasta spójny 
z ich potrzebami.

Fuzja, miejsce, które połączy 
wszystkich łodzian

Osiem hektarów wyjątkowego terenu, 20 budynków o różnych funkcjach, 
z których 14 to zrewitalizowane, historyczne obiekty. Do tego place miejskie, 

przestrzenie wspólne i tereny zielone. Wszystko w bliskim sąsiedztwie Piotrkowskiej, 
tuż przy Księżym Młynie, pomiędzy ulicami Tymienieckiego i Milionową. O fuzji, 

nowym fragmencie Łodzi, o ogromnej wartości dla miasta i mieszkańców, 
opowiada Waldemar Olbryk, członek zarządu Echo Investment.

Apartamentowce mieszkalne, biura, usługi, handel, 
restauracje – to wszystko docelowo ma się znaleźć 
w Fuzji. O miejscu mówi się, że będzie to miasto 
w mieście. Prace przy Fuzji trwają cały czas, pomimo 
pandemii. Na jakim etapie jest obecnie inwestycja?
Fuzja to projekt realizowany na bardzo szeroką skalę. Przy 
tak ogromnym przedsięwzięciu prace muszą przebiegać eta-
pami w taki sposób, który zapewni ciągłość robót i brak ko-
lizji terminowych między poszczególnymi pracami na placu 
budowy. Właśnie kończymy pierwszy etap inwestycji miesz-
kaniowej z blisko 300 lokalami i w grudniu zaczniemy 
przekazywać klucze ich właścicielom. Rozpoczęliśmy budo-
wę drugiej części mieszkaniowej oraz sprzedaż kolejnych 
mieszkań. Docelowo w Fuzji będzie ich ponad 600. We wrze-
śniu wystartowała budowa dwóch biurowców, do których 
w połowie 2022 roku przeprowadzi się Fujitsu. Trwa również 
rewitalizacja samej Elektrowni, komina, jak i jednego z bu-
dynków zabytkowych od strony ulicy Milionowej, który już 
w połowie roku oddamy łodzianom do dyspozycji. Wyko-
nujemy także roboty związane z sieciami podziemnymi, to 
część przygotowań pod instalacje. Kolejne etapy związane 
z funkcją gastronomiczną, usługową, handlową, które znajdą 
się w historycznych budynkach jeszcze przed nami i sukce-
sywnie będziemy do nich przystępować. Równolegle do prac 
budowlanych, testujemy pomysły pod kątem jakości, którą 
chcemy tworzyć dla naszych Klientów. Uczymy się wspólnie 
z mieszkańcami Łodzi, organizujemy spotkania wokół sztu-
ki, zabawy, koncertów czy edukacji. Sprawdzamy, jak może-
my zbudować ofertę wartościowego spędzania czasu tak, aby 
krok po kroku, nie tylko definiować Fuzję na mapie Łodzi, ale 
również przygotować kolejne pomysły, które połączą miesz-
kańców i wszystkich naszych gości.

To dziś modna koncepcja, by tworzyć wielofunkcyjne 
kompleksy. Fuzja nie będzie jedynym takim miejscem 
w Łodzi. Czym się będzie wyróżniać?
Fuzja to aż osiem hektarów terenu, dodatkowo terenu 
zabytkowego, który przywracamy do życia. To nie lada 

fuzja będzie wyjątkowym miejscem 
w Łodzi, atrakcyjnym dla pracowników, 

mieszkańców i turystów, a także dla osób, 
które będą chciały tu po prostu przyjść

„

wyzwanie, jednak efekt końcowy będzie spektakularny. 
Powstanie 20 budynków o różnych funkcjach, z czego 
aż 14 to historyczne obiekty, które poddane zostaną re-
witalizacji. W ramach inwestycji powstaną także place 
miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone o łącznej 
powierzchni prawie czterech hektarów. Budujemy zatem 
praktycznie nowy fragment miasta o bardzo dużej warto-
ści dla Łodzi i jego mieszkańców. Unikalną wartością in-
westycji jest oczywiście stojąca za nią historia Łodzi prze-
mysłowej i historia ludzi, którzy tworzyli włókienniczą 
potęgę miasta. Zaniedbany przez lata historyczny obszar 
chcemy opisać nowymi obiektami i nowymi funkcjami, 
które zbudują tożsamość tego miejsca i jego społeczność. 
Fuzja będzie innowacyjna i zaprojektowana zgodnie z naj-
nowszymi światowymi trendami, do tego pełna zieleni 
i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Będzie to 
zatem unikatowe miejsce na mapie Polski, miejsce z duszą 
i niepowtarzalnym klimatem.

Jak będzie kształtowała się przestrzeń Fuzji jeśli chodzi 
o funkcje?
Fuzja będzie wyjątkowym miejscem na mapie Łodzi, 
atrakcyjnym dla pracowników, mieszkańców i turystów, 

a także dla osób, które będą chciały tu po prostu przyjść, 
by odpocząć w otoczeniu zieleni, napić się kawy czy sko-
rzystać z przygotowanych atrakcji. Będzie to przestrzeń 
otwarta dla wszystkich odwiedzających i koncepcyj-
nie połączona z miastem. Docelowo cały projekt będzie 
składał się z czterech apartamentowców z ponad 600 
lokalami, a także z biur o łącznej powierzchni około 40 
tys. mkw. W historycznych budynkach znajdzie się prze-
strzeń na usługi, sklepy i restauracje, łącznie około 15 
tysięcy metrów kwadratowych. Jak już wspominałem, 
powstaną także nowe przestrzenie publiczne. W połowie 
przyszłego roku zaprezentujemy preludium tego, co już 
niedługo zaoferuje Fuzja. Oddany zostanie wtedy plac 
przy elektrowni, który stanowić będzie jedną z wielu 
wspólnych i otwartych przestrzeni zaplanowanych na 
terenie projektu. Usytuowany w sercu inwestycji, nowy 
plac pełnił będzie rolę miejskiego dziedzińca, zaprasza-
jącego do spędzania czasu w wyjątkowym otoczeniu hi-
storii i zieleni. Koncepcja zakłada stworzenie przyjaznej 
przestrzeni, która sprzyjać będzie rozmaitym aktyw-
nościom, jak sport czy gry towarzyskie, a jednocześnie 
pozwoli na relaks i odpoczynek. Będzie to miejsce, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla siebie. 
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Trudno jeszcze mówić o przyszłych najemcach, którzy 
zagoszczą w Fuzji, ale przypuszczam, że są już plany, jakie 
usługi i ile ich znajdzie się tam.
Dbamy o to, by oferta Fuzji była jednocześnie możliwie jak 
najbardziej zróżnicowana i oryginalna, ale odpowiadała 
przede wszystkim na potrzeby osób, które na co dzień 
będą z tego kompleksu korzystać. Założyliśmy kilka kon-
ceptów. Na pewno chcemy, by wśród najemców znalazły 
się sklepy z produktami codziennej potrzeby, delikatesy 
z wyselekcjonowanymi produktami oraz bazar z ofertą 
lokalnych producentów żywności, manufaktur czy ni-
szowych marek. Planujemy także, by wśród najemców 
z sektora retail znalazły się wino- i seroteka. Ofertę do-
pełnią liczne punkty usługowe takie, jak pralnia, salon 
kosmetyczny czy fryzjer, a także bogata oferta gastrono-
miczna, centrum medyczne i fitness. Analizujemy różne 
możliwości zagospodarowania wnętrza elektrowni. To 
obiekt szczególny, zbudowany z rozmachem nietypowym 
dla obiektów przemysłowych. Elektrownia, z charaktery-
stycznym dla niej kominem, będzie centralnym miejscem 
i sercem całego projektu. A przed nią znajdzie się ogól-
nodostępny plac z zielenią i miejscami do wypoczynku, 
a także terenem do organizacji wydarzeń rozrywkowych 
czy kulturalnych. Chcemy, żeby to było miejsce otwarte 
i ogólnodostępne, a jednocześnie nawiązując do koncepcji 
15-minutowego sąsiedztwa, spełniało większość podsta-
wowych potrzeb niemal na wyciągnięcie ręki.

W części dawnego imperium Karola Scheiblera mieści 
się dziś Fabryka Sztuki i Art_Inkubator. Dodajmy, 
że w części zrewitalizowanej przez miasto. Jak planujecie 
ułożyć relacje z miastem w zakresie funkcjonalności 
całego kompleksu?
Tworząc destination place, czyli nową minidzielnicę, tęt-
niącą życiem, wydarzeniami kulturalnymi oraz licznymi 
atrakcjami, chcemy zadbać o to, aby było to miejsce dosko-
nale połączone z pozostałą częścią miasta i uzupełniającą 

jego funkcje na danym obszarze. Fuzja w założeniach to 
miejsce otwarte i przyjazne, w którym jego użytkownicy, 
lokatorzy mieszkań, pracownicy biur, lokalna społeczność 
będzie się dobrze czuła. Sąsiedztwo Fabryki Sztuki i Art_
Inkubatora to wielka szansa dla obu stron. Chcemy, aby Fu-
zja była dostępna dla pieszych z każdego kierunku. Ma być 
otwarta na miasto, mieszkańców i… pomysły. Zapewnimy 
także dobry dojazd rowerami oraz infrastrukturę dla ro-
werzystów na terenie inwestycji. Osoby, które przyjadą do 
Fuzji na dwóch kółkach, będą mogły skorzystać z licznych 
udogodnień, wśród których znajdą się stacje serwisowe dla 
rowerów, rowery na minuty, ładowarki elektryczne oraz 
dedykowane i bezpieczne miejsca postojowe.

Rewitalizacja i przystosowanie starych budynków 
do nowych funkcji to dla Echo Investment nie jest 
nowy temat. Pierwszą taką inwestycją były Browary 
Warszawskie, teraz Fuzja. Który z projektów jest 
trudniejszy, realizowany z większym rozmachem?
Między tymi inwestycjami jest kilka podobieństw. Obie są 
wielofunkcyjne, znajdują się w centrach miast, mają boga-
tą historię i są otwartymi kwartałami, które po latach po-
wrócą do miasta, zostaną mu w pewnym sensie zwrócone 
z nadaniem nowych funkcji. Fuzja ma więcej budynków 
zabytkowych, co powoduje, że jest być może trudniejszą 
inwestycją, a jednocześnie wymagającą jeszcze większej 
pomysłowości. Wykorzystujemy część rozwiązań z Bro-
warów Warszawskich, ale je modyfikujemy, dostosowu-
jemy do tego miejsca. Mając takie doświadczenie, część 
rzeczy możemy wykonać lepiej, choćby w zakresie koor-
dynacji prac. Naszą ambicją jest stworzenie miejsca, które 
stanie się przestrzenią do życia, spędzania czasu, pracy 
i wypoczynku. Mamy jednak świadomość, że Łódź jest 
innym rynkiem niż Warszawa, dlatego nie chcemy ko-
piować rozwiązań zastosowanych w Browarach. One mu-
szą być dostosowane do lokalnego kontekstu, oczekiwań 
mieszkańców miasta i ich potrzeb. Realizacja inwestycji 

w połączeniu z rewitalizacją terenu, to nie lada wyzwa-
nie dla każdego inwestora. W trakcie takich prac możemy 
się natknąć na wiele problemów, niespodzianek i niepla-
nowanych sytuacji. W przypadku Fuzji mamy budynki 
całkowicie nowe i elementy historyczne wkomponowane 
w przestrzeń, jak choćby zabytkowa ściana poddana reno-
wacji. Będą też budynki poddawane pełnej rewitalizacji, 
zewnętrznej i wewnętrznej, jak elektrownia. Generuje to 
różnorodność prac oraz możliwych interwencji. Oczywi-
ście rewitalizacja wymaga też dodatkowych kosztów, któ-
re są znacznie większe niż w przypadku realizacji zupeł-
nie nowej budowy. Jednak moim zdaniem warto ponieść 
taki wydatek po to, aby móc cieszyć się z zabytkowych bu-
dynków, będących unikalną wartością danej inwestycji.

Fuzja, a raczej jej fragment, czyli elektrownia wraz 
z kominem powstała w formie makiety z klocków lego. 
Skąd taki pomysł?
Pomysłodawcą jest łodzianin i wielki pasjonat lego Michał 
Duda, na co dzień pracownik Wydziału Nauk Geograficz-
nych Uniwersytetu Łódzkiego. My staliśmy się mecenasem 
tego projektu i sprawia nam to ogromną przyjemność, 
bo dzięki takiej oddolnej inicjatywie i niezwykłemu hob-
by, zabytkowa elektrownia ma szansę zyskać międzynaro-
dową sławę i trafić do regularnej sprzedaży. Projekt musi 
zebrać 10 tysięcy głosów. Michał ma na swoim koncie także 
realizację innych ikon łódzkiej architektury. Jednak to mo-
del elektrowni jest jego pierwszym o tak dużej skali. Składa 
się z 1910 klocków sprowadzanych na potrzeby projektu 
z różnych stron świata. Ta liczba nie jest przypadkowa, 
to data powstania i uruchomienia elektrowni. Michał pie-
czołowicie odwzorował także wnętrza obiektu, w modelu 
znalazły się turbozespoły, kocioł, rury, zegary i pracow-
nicy doglądający działania elektrowni, pokazana została 
nawet mozaikowa posadzka! Do całego zestawu oprócz 
dymu z komina dołączony jest także alternatywny element 
– kwiat. To symbol przemiany charakteru miejsca z terenu 
fabrycznego na nowy, pełen energii punkt na mapie Łodzi.

Czas pandemii to trudny czas dla deweloperów, czy 
wszystko dzieje się zgodnie z wcześniejszymi planami?
Pandemia zaskoczyła nas wszystkich i uczymy się dzia-
łać w nowej rzeczywistości. Dbamy jednak o to, by nasze 
inwestycje szły zgodnie z planem, z zachowaniem rygoru 
sanitarnego i zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pra-
cownikom. Na tę chwilę nie mamy żadnych opóźnień i pra-
ce na budowie prowadzone są zgodnie z harmonogramem. 
W ostatnich dniach pozyskaliśmy także finansowanie ban-
kowe na budowę trzech biurowców na terenie Fuzji.

Pandemia koronawirusa weryfikuje plany inwestorów 
i sprawia, że zmieniają się koncepcje w zakresie 
budownictwa, zarówno mieszkaniowego jak 
i biurowego. Eksperci od rynku nieruchomości wieszczą, 
że po pandemii będzie on inny. Pana zdaniem się zmieni? 
A jeżeli tak, to do czego powinniśmy się przygotować?
Z jednej strony pandemia weryfikuje plany, ale z drugiej 
strony pojawiają się nowe możliwości. Obserwuję rosnące 
zainteresowanie w zakresie nowych rozwiązań na przykład 
w branży mieszkaniowej, oczekiwania, jak podejdziemy do 
części wspólnych czy usługowych. Doświadczenie pandemii 
na pewno wyczuliło wszystkich na kwestie bezpieczeństwa 
oraz komfortu funkcjonowania. My odpowiadamy na potrze-
by dzięki wdrożeniu do projektu nowoczesnych technologii. 
Na przykład mieszkańcy Fuzji będą mogli pobrać na swój tele-
fon specjalną aplikację, za pomocą której otworzą drzwi wej-
ściowe do budynku oraz bramę garażową, a także przywołają 
windę, która zawiezie ich na wskazane piętro. Nie zabraknie 
kreatywnej przestrzeni dla dzieci oraz miejsca dla osób lu-
biących aktywnie spędzać czas. Wprowadziliśmy też rozwią-
zania ograniczające konieczność dotykania rzeczy w prze-
strzeniach wspólnych: holach, korytarzach czy klatkach 
schodowych. Rynek powierzchni mieszkaniowych i komer-
cyjnych będzie musiał przystosować się do po pandemicznej 
rzeczywistości i sprostać nowym potrzebom odbiorców. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Echo Investment
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LIFE IN Łódzkie: Pandemia sprawiła, że wszyscy jesteśmy 
zobligowani do większego reżimu higienicznego. 
Dotyczy to nie tylko osób fizycznych, ale wszystkich 
firm i instytucji. Wszędzie w powietrzu unosi się taki 
charakterystyczny zapach środków dezynfekujących. 
Czy można zabezpieczyć powierzchnie praktycznie 
bezzapachowo i na zdecydowanie dłuższy okres czasu?
Arkadiusz Miszczuk: Tak, wykorzystując unikatową 
na polskim rynku metodę dezynfekcji opartą na nano-
technologii dwutlenku tytanu. Jak to wygląda w praktyce? 
Na dowolną powierzchnię nanosimy dyfuzorem elektro-
statycznym płynny preparat o nazwie SmartCoat™, który 
tworzy trwałą fotokatalityczną nanoekopowłokę i to wła-
śnie ona przy udziale dowolnego światła – naturalnego 
lub sztucznego eliminuje z powietrza oraz z powierzchni 
wszelkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. 
Skuteczność działania tej powłoki oraz efekt samooczysz-
czania powierzchni i powietrza utrzymuje się przez 24 
miesiące. Preparat jest bezwonny i bezbarwny.

W jaki sposób SmartCoat™ chroni powierzchnie przed 
wirusami i bakteriami tak długo?
Po aplikacji na dowolną powierzchnię płynnego preparatu 
powstaje na niej trwała, przezroczysta powłoka dwutlenku 
tytanu (TiO2), która bezpośrednio po naniesieniu jest goto-
wa do działania. Oświetlenie powłoki dowolnym światłem 
(naturalnym lub sztucznym) wywołuje jej fotoaktywność 
i od razu na skutek obecności powietrza atmosferycznego 
zaczyna ona nieustannie uwalniać z powietrza rodniki 
utleniające. Rodniki te są całkowicie obojętne i nieszkodli-
we dla ludzi, zwierząt i roślin, natomiast w mikro i nano 
świecie są wysoce skutecznymi odczynnikami. Nieustan-
nie uwalniane rodniki wchodzą w reakcję z substancja-
mi organicznymi, takimi jak: wirusy, bakterie, zarodniki 
pleśni, grzybów, kurz, mikrocząsteczki. Ponadto wiążą się 

Nanotechnologia 
dla twojego zdrowia 

DEZYNFEKCJA XXI WIEKU

O unikatowej, ekologicznej metodzie 
nanodezynfekcji opartej o naturalne 
procesy zachodzące w przyrodzie, 

jej ekonomiczności i wyjątkowo 
długiej skuteczności rozmawiamy 

z Arkadiuszem Miszczukiem, 
właścicielem firmy ARKOMI. 

z rakotwórczymi lotnymi związkami organicznymi, jak 
benzen, toluen, formaldehyd i wieloma innymi. Rodniki 
skutecznie wiążą także tlenki azotu oraz inne szkodliwe 
substancje i zapachy, w tym generowane przez dym tyto-
niowy. Do rozkładu grup wyżej wymienionych związków 
organicznych dochodzi natychmiast po związaniu się 
z nimi rodników. Produkty końcowe tej reakcji to niewi-
dzialna para wodna i dwutlenek węgla. Powstają one w nie-
wielkich ilościach i są przyjazne dla środowiska.

Czy ta technologia z wykorzystaniem dwutlenku tytanu 
jest bezpieczna? Preparaty mają certyfikaty?
Oczywiście, że jest bezpieczna, SmartCoat™ i technologia 
jego aplikowania posiada certyfikat Państwowego Instytu-
tu Higieny. Jest bezpieczna dla zwierząt, ludzi i środowiska.

Gdzie można stosować tę unikalną metodę oczyszczania?
Metodę dezynfekcji z zastosowaniem SmartCoat™ opracowa-
no w Malezji, gdzie jest powszechnie stosowana, chętnie wy-
korzystywana jest również na Tajwanie, w Japonii, czy Korei 
Południowej. Do Polski trafiła przez Czechy, gdzie powszech-
nie stosowana jest między innymi w placówkach służby 
zdrowia. I takie resztą było jej pierwotne przeznaczenie. Te-
raz z powodzeniem stosowana jest w gabinetach lekarskich, 
przychodniach, szpitalach, domach pomocy, aptekach, labo-
ratoriach, gabinetach medycyny estetycznej, biurach, szko-
łach, przedszkolach, uczelniach, w branży motoryzacyjnej, 
transporcie publicznym, gastronomii, hotelarstwie, a także 
w przemyśle i przetwórstwie, czy gospodarstwie domowym.

Czy każdą powierzchnię można pokryć SmartCoat™?
Aplikacja SmartCoat™ może być stosowana na wszelkiego 
rodzaju powierzchnie gładkie, porowate, jak i tkaniny. Bez 
problemu zabezpieczymy nią m.in. powierzchnie szklane, 
stalowe, ściany i sufity oraz meble każdego rodzaju.

Może pomówmy teraz o korzyściach. Co zyskujemy, 
decydując się na tę metodę dezynfekcji?
Przede wszystkim jest to jedyna dostępna na rynku metoda 
gwarantująca tak długotrwałą ochronę, czyli 24 miesiące. 
W porównaniu do zamgławiania, które działa jeden dzień 
lub ozonowania, którego skuteczność szacuje się na pięć dni, 
to naprawdę doskonała i długotrwała ochrona przed wiru-
sami, bakteriami, alergenami, pleśniami, smogiem, lotny-
mi związkami i nieprzyjemnymi zapachami. Można o niej 
śmiało powiedzieć, że to metoda podwójnie eko. Po pierwsze 
jest ekologiczna, bo oparta jest o naturalne procesy zacho-
dzące w przyrodzie, czyli o fotokatalizę i utlenianie, po dru-
gie jest ekonomiczna. Jeśli rozłożymy koszty w czasie, to jest 
to najtańsza z metod dostępnych obecnie na rynku.

A mogę zapytać, jaka jest konkretnie cena?
Pokrycie metra kwadratowego powierzchni kosztuje 30 zło-
tych. Ostatnio przygotowywałem kosztorys dla właścicieli 
50-metrowego mieszkania, usługa kosztować będzie około 
5000 złotych i zabezpieczy mieszkanie na dwa lata. Dla po-
równania podam, że jednorazowy koszt ozonowania to około 
500 złotych. Aby osiągnąć porównywalny efekt dezynfekcji 
mieszkania, to w ciągu dwóch lat musielibyśmy ozonować 
mieszkanie 146 razy, co daje łącznie kwotę 73 tysięcy złotych.

Czy trzeba jakoś specjalnie przygotować powierzchnie ?
Wszystkie powierzchnie gładkie, jak szkło, stal, gres, ka-
mienie naturalne, drewno lakierowane lub malowane 
muszą być dokładnie odkurzone, umyte i odtłuszczone. 
Powierzchnie porowate trzeba dokładnie odkurzyć i je-
śli można wytrzeć na mokro. Ściany trzeba odkurzyć lub 
zmyć. Zaaplikowanie preparatu nie spowoduje, że brud 
zostanie usunięty, ale zabezpieczy przed jego dalszym 
osadzaniem, o czym szybko przekonują się wszyscy, któ-
rzy zdecydowali się na aplikację SmartCoat™.

W jaki sposób się o tym przekonują?
W ramach usługi wykonujemy pomiar czystości powierzch-
ni metodą ATP. Pierwszy pomiar odbywa się przed aplikacją, 
drugi po. Proszę mi wierzyć, różnice są diametralne. Jeśli 
ktoś życzy sobie kolejnych pomiarów, oczywiście wykonuje-
my je, ale za dodatkową opłatą.

Czy powierzchnie tak zabezpieczone trzeba czyścić 
specjalnym preparatem?
Zanim odpowiem, dodam tylko, że pomieszczenia mogą 
być użytkowane już po 60 minutach od aplikacji prepara-
tu. Po 24 godzinach, gdy powłoka się już uformuje, może 
mieć ona bezpośredni kontakt z wodą. Do sprzątania zale-
ca się wilgotne ściereczki z mikrofibry, można je zwilżyć 
wodą lub z delikatnym środkiem czystości. Powierzchnie 
pokryte nanopowłoką są antystatyczne, co oznacza, że czą-
steczki kurzu są od niej odpychane, więc powierzchnia się 
samooczyszcza. Dzięki czemu do jej czyszczenia zużyjemy 
mniej środków.

Sami możemy zaaplikować taką powłokę?
Nie. Usługa wykonywana jest przez profesjonalnie prze-
szkolone zespoły techniczne z wykorzystaniem specja-
listycznego sprzętu z uwzględnieniem zachowania za-
sad BHP. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler, Katarzyna Ulańska

Arkadiusz Miszczuk
tel. 887 220 550
arkadiusz.miszczuk@sanaero.pl
www.dezynfekcjaskutecznie.pl
www.arkomi.pl
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LIFE IN Łódzkie: Powierzchni biurowych do wynajęcia 
w Łodzi jest całkiem sporo. Próżno jednak szukać 
inwestycji podobnej do Zielonego by Synergia. Czym 
szczególnym się ona wyróżnia?
Staszek Marzec: Przede wszystkim naszym poczuciem 
odpowiedzialności za naturę. W Zielonym wdrożyliśmy 
wiele przyjaznych środowisku rozwiązań, niektóre z nich 
można dostrzec od razu, na efekty innych trzeba będzie 
nieco poczekać. Zielony by Synergia to pierwszy organicz-
ny biurowy budynek w Łodzi.

Co to konkretnie znaczy?
Organiczny, a dokładnie biofiliczny, czyli doskonale współ-
grający z otoczeniem i to na wielu płaszczyznach. Po pierw-
sze Zielony doskonale wpisuje się w tkankę miejską i ist-
niejącą pierzeję ulicy Wólczańskiej. Elewacją nawiązuje do 
zlokalizowanych naprzeciwko obiektów naszego kompleksu 
Synergia, zarówno zrewitalizowanych budynków, jak i tych 
nowych. Po drugie czerpiący z dobrodziejstw natury i odda-
jący tej naturze jak najwięcej. Na działce liczącej 1800 mkw. 
ponad 600 mkw. odzyskaliśmy dla zieleni, tworząc na dachu 

garażu przepiękne ogrody, w których mogą rosnąć rośliny 
wymagające pełnej fazy przyrodniczej. Warstwa żyznej gle-
by pod nimi dochodzi do 50 centymetrów. I nie zużywamy 
na jej podlewanie ani kropli wody z kranu. Wykorzystujemy 
do tego wodę deszczową z tzw. kierowanej retencji.

Nie ma więc mowy o żadnym przypadku?
Absolutnie nie. Sam budynek Zielonego nie ma w ogóle okien 
na południowej elewacji. Wielu pewnie zdziwi się dlaczego, 
bowiem większość biurowców całe południowe elewacje ma 
przeszklone… Odpowiedź jest bardzo prosta – ograniczenie 
nagrzewania się budynku, a tym samym redukcja wydatku 
energetycznego na jego schładzanie. Dlatego wszystkie na-
sze okna wychodzą na północ, wschód i zachód. Zielony z za-
łożenia jest pasywny, czyli jest obiektem o najwyższym kom-
forcie cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu 
na energię. Za pomocą panelu dotykowego w każdym biurze 
można dowolnie regulować temperaturę, światło oraz rolety 
okienne. A wszystkim tym steruje BMS – Elektroniczny Mózg 
Budynku, optymalizujący procesy energetyczne, zwiększa-
jąc tym samym efekt ekologiczny.

Naszą misją jest tworzyć zdrową i przyjazną przestrzeń do pracy, a także 
działać etycznie. Oznacza to minimalizację śladu węglowego do atmosfery, 

zbieranie deszczówki, ochronę pomników przyrody, czy zazielenianie 
zdegradowanych obszarów miejskich. A dopiero się rozpędzamy… Rozmawiamy 
ze Staszkiem Marcem, pomysłodawcą i właścicielem pierwszego biofilicznego 

biurowca w Łodzi – Zielonego by Synergia – oraz aktywistą miejskim.

W dojrzałym biznesie nie chodzi tylko o pieniądze, 
a także o odpowiedzialność społeczną

Zielony to również park…
To park, a także zielone tereny rekreacyjne, gdzie można 
pograć w kosza, siatkówkę, poleżeć na trawie, zrelakso-
wać się, a – jeśli ktoś ma ochotę – także popracować w oto-
czeniu pomników przyrody czy sztuki. Ile w Łodzi jest ta-
kich biur, z których można wyjść bezpośrednio do ogrodu, 
odpocząć, pomyśleć kreatywnie? A za chwilę cała połu-
dniowa elewacja budynku pokryje się pnącym bluszczem.

Kameralna przestrzeń biurowa współgrająca 
z otoczeniem, to w dobie pandemii marzenie 
wielu najemców.
Mamy tego świadomość, choć gdy planowaliśmy inwe-
stycję, pandemii jeszcze nie było. Obecna sytuacja mocno 
zweryfikowała rynek, nasze przyzwyczajenia, potrzeby. 
Na tym tle Zielony i wartości, jakie jemu przyświecają, 
w pełni się wybroniły. W porównaniu do innych biurow-
ców w Łodzi jesteśmy stosunkowo kameralnym budyn-
kiem, co przy zalecanym dystansie społecznym stanowi 
nasz niezaprzeczalny atut. Również na poziomie funk-
cjonalnym Zielony sprzyja bezpieczeństwu – dwie nieza-
leżne klatki schodowe oraz dwie windy eliminują ryzyko 
dużych skupisk ludzkich. Pod tym – i wieloma innymi 
względami – Zielony wyprzedził więc trendy, co ogromnie 
nas cieszy. Pomimo zawirowań, jakich jesteśmy wszyscy 
świadkami, pozostajemy spokojni, bo wiemy, że jest on 
naturalną odpowiedzią na dzisiejsze czasy, a także przy-
szłości, która nadejdzie po pandemii.

Co najbardziej chwalą sobie obecni najemcy?
Jeszcze się nie zdarzyło, aby najemca, który przyszedł do 
Zielonego, nie chciał w nim od razu zostać. Wszyscy zgod-
nie wymieniają kilka atutów naszego biurowca – położe-
nie w centrum miasta, ale z dala od zgiełku, natura na wy-
ciągnięcie ręki, proekologiczne rozwiązania, inteligentne 
systemy zarządzania biurem, kameralność… Wszyscy mó-
wią również o tym, że czas w Zielonym płynie inaczej – 
spokojniej, uważniej, a więc i efektywniej. Tworzymy 
w pewnym sensie społeczność wspólnych wartości, a do 
tego pozostajemy w ciągłym kontakcie. To bardzo sprzyja 
pracy koncepcyjnej i kreatywnej.

W jaki sposób udało się to Wam osiągnąć?
Kluczem jest optymalny mix najemców – idee i biznesy po-
trzebują różnej przestrzeni, nie stawiamy granic. Wycho-
dzimy z założenia, że nasi najemcy mogą się wzajemnie 
uzupełniać i ze sobą współpracować – tym samym tworzy-
my efektywną biznesowo społeczność. Budynek jest w sta-
nie zaspokoić różnorodne potrzeby, możemy zaoferować 
biura już od 80 mkw. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na dwa 
bardzo ważne aspekty. Pierwszym z nich jest tożsamość 
firmy – u nas jest ona bardzo widoczna, nie ginie w natło-
ku innych najemców. Drugi aspekt to społeczna odpowie-
dzialność biznesu, która wpisana jest w DNA Zielonego. 
Naszą misją jest tworzyć nie tylko zdrową i przyjazną 
przestrzeń do pracy, ale przede wszystkim działać etycz-
nie. Oznacza to minimalizację śladu węglowego do atmos-
fery, zbieranie deszczówki, ochronę pomników przyrody 
czy zazielenianie zdegradowanych obszarów miejskich. 
A dopiero się rozpędzamy.

To wizjonerskie i niezwykle odważne podejście, które 
powinno stać się w Polsce pewnym standardem.
Chciałabym coś po sobie zostawić dla przyszłych pokoleń, 
choć wiem, że to, co robię, jest kroplą w morzu potrzeb plane-
ty. Dlatego każda nasza biznesowa decyzja jest przemyślana 
w kontekście natury, czyli człowieka i przyrody. Działamy 
zarówno na terenie naszych nieruchomości, jak i w samym 
mieście – prospołecznie w ramach zasady Synergia dla Łodzi. 
Sadzimy drzewa, gdzie tylko możemy, zakładamy pasieki 
na dachach naszych biurowców. Uruchomiliśmy pierwszą 
instalację fotowoltaiczną o mocy 49kWp i w planach mamy 
kolejne. W dojrzałym biznesie nie chodzi tylko o pieniądze, 
chodzi także o odpowiedzialność społeczną w myśl zasady 
„Zbuduj dłuższy stół”. Jedni wolą kupować kolejne samocho-
dy, jachty, domy, a my wolimy zrobić coś z pożytkiem dla nas 
wszystkich, w poszanowaniu otoczenia, w którym żyjemy. 
Oddając naturze to, czym hojnie nas obdarowuje, możemy 
rozwijać swój biznes i pasje.

A czy budowanie w zgodzie z naturą i otaczającym 
środowiskiem jest w ogóle opłacalne?
W tym przejawia się nasze podejście do biznesu. Nam się 
to opłaca. Oczywiście, koszty inwestycyjne są wyższe, ale 
już koszty użytkowania zdecydowanie niższe. Zielony 
by Synergia, podobnie jak każdy z naszych budynków, nie 
powstał z myślą o sprzedaży. A to powoduje, że budujemy 
z sercem i kładziemy duży nacisk na jakość i trwałość w dłu-
gim okresie funkcjonowania, co bezpośrednio przekłada się 
na komfort pracy najemców i wieloletnie relacje, jakie udało 
nam się stworzyć. Ważny jest dla nas minimalizm w archi-
tekturze, stąd betonowe ściany wewnątrz budynku, wykła-
dziny z materiałów z recyklingu, czy celowa rezygnacja 
z karton gipsów na sufitach. Nie ma więc miejsca na żadną 
przypadkowość. Każde nasze działanie jest dokładnie prze-
myślane, a w jego centrum jest zawsze człowiek w kontek-
ście natury, dlatego w Zielonym Ci do Pracy. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler

Łódź, ul. Wólczańska 143
tel. 605 089 414
www.synergia.lodz.pl
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Monopolis to najlepszy projekt „mixed-use” na świecie – tak 
uznało jury międzynarodowego konkursu MIPIM Awards 
2020. Podczas uroczystej gali w Paryżu, statuetkę nazywaną 
Oscarem Nieruchomości, odbierał Krzysztof Witkowski, 
prezes Virako, inwestor Monopolis.

MIPIM Awards to najbardziej znany, ogólnoświatowy 
konkurs skupiający wszystkich uczestników rynku 
nieruchomości – od deweloperów, przez architektów, 
firmy budowlane, agencje doradcze, kancelarie praw-
nicze, po banki i fundusze inwestycyjne. Od 1991 roku 
w konkursie przyznawane są nagrody dla najlepszych 
projektów przyszłości, biurowców, centrów handlo-
wych czy kompleksów wielofunkcyjnych. W Jury 
zasiadają delegaci z całego świata, w tym roku m.in. 
z Francji, Dubaju, Singapuru, Włoch, czy Wielkiej Bry-
tanii. To właśnie oni wybrali finalistów spośród 228 
zgłoszonych inwestycji z 45 krajów z całego świata.

Monopolis nominowany był w kategorii „mixed-use 
development” jako jedyny projekt z Europy. Tym sa-
mym projekt znalazł się wśród czterech najlepszych in-
westycji na świecie, obok Singapuru, Montrealu i Bang-
koku. Warto wspomnieć, że dotychczas w całej historii 
konkursu jedynie dwa projekty z Polski zdobyły te pre-
stiżowe statuetki: Metropolitan i Warsaw Spire. Dewe-
loperem inwestycji Monopolis jest polska firma Virako. 
Projekt powierzono pracowni Grupa 5 Architekci.

– Ogromnie się cieszymy ze zwycięstwa w tak presti-
żowym konkursie. Jako jedyni przedstawiciele Starego 
Kontynentu zostaliśmy finalistami w swojej kategorii, 
rywalizując z trzema wspaniałymi obiektami. Jesteśmy 
dumni z faktu, że nasza inwestycja zyskała uznanie 
w oczach jury. Monopolis to jedna z najbardziej tech-

nologicznie zaawansowanych rewitalizacji na świecie. 
A Łódź to piękne miasto, które zasługuje na dobre inwe-
stycje – mówi Krzysztof Witkowski, prezes Virako.

Monopolis jest udaną rewitalizacją dawnych zakła-
dów Monopolu Wódczanego z 1902 roku w Łodzi. Dziś 
dawna fabryka stała się idealną przestrzenią dla no-
woczesnych biur z unikatowym klimatem, restaura-
cji, kawiarni i piekarni, teatru, ARTgalerii, muzeum 
poświęconego pamięci miejsca i jego pracowników 
oraz amfiteatru.

Kompleks staje się jednym z bardziej rozpoznawal-
nych miejsc Łodzi. Jest to jeden z najbardziej technolo-
gicznie zaawansowanych projektów rewitalizacyjnych 
nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Poprzez obniżenie 
terenu o 4 metry odkryte zostały piękne zabytkowe 
piwnice, tworzące dziś wyjątkowy gastropasaż z re-
stauracjami. Całość dopełnia olbrzymia dbałość o ar-
chitektoniczny detal oraz wszechobecna zieleń.

W przestrzeni Monopolis znalazło się sporo miejsca 
na sztukę. Obok ARTgalerii, w której organizowane są 
wystawy fotografii, plakatu i malarstwa, jest miejsce 
na rzeźby uliczne. Pierwsza z nich jest inspirowana 
dziełem Roberta Indiany – instalacją artystyczną 
„LOVE”. W Monopolis wariacja tej rzeźby zaprojekto-
wana została przez Rafała Grzelewskiego (głównego 
architekta Monopolis) i przedstawia napis Łódź.

Obecnie w Monopolis realizowany jest kolejny etap. 
W jego ramach powstaną dwa budynki – M3 o wyso-
kości ponad 49 metrów (12 kondygnacji) i M4 (3 kon-
dygnacje). Łącznie, po zakończeniu wszystkich eta-
pów wielofunkcyjny kompleks zaoferuje ponad 24 
000 mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej w czte-
rech budynkach. 

Monopolis z „Oscarem Nieruchomości”

Hasło „starzejące się społeczeństwo” większości z nas 
kojarzy się z przepełnionymi przychodniami, tradycyjną 
kuchnią polską i bawieniem wnuków. Nietrudno się temu 
dziwić biorąc pod uwagę, że większość przekazów 
medialnych krzyczy „Młodość fundamentem witalności!”. 
Współczesne badania statystyczne pokazują nam 
jednak jasno, że młodość jest towarem deficytowym 
i w najbliższym czasie, w tym zakresie nie ma co liczyć 
na spektakularny zwrot akcji.

Dzisiejszą Europę tworzą starzejące się społeczeństwa, 
co niesie za sobą konieczność przystosowania istnie-
jącej infrastruktury do nowych potrzeb. Z perspekty-
wy architekta brzmi znakomicie, prawda? Otwieramy 
więc czystą stronę i kreślimy tytuł: Potrzeby mieszka-
niowe osób 50+. Wzbijamy się na wyżyny kreatywności, 
a kartkę zapełniają kolejne pozycje – o zgrozo! – rodem 
z podręcznika projektowania bez barier. To ćwiczenie 
uzmysławia nam, że o pokoleniach 50+ stereotypowo 
zwykliśmy myśleć w kategoriach „Silver Tsunami”, co 
jest ograniczone i tylko w niewielkim aspekcie odpo-
wiada na zadane pytanie. Stworzony niedawno przez 
Atena Research & Consulting oraz CU Communication 
Unlimited raport „Power Generation. Pieniądze, seks 
i władza – co napędza osoby po 50.” uświadamia nam, 
że w stereotypowym postrzeganiu generacja 50+, to na-
dal grupa skostniałych „kapłanów tradycji”.

Z obserwacji deweloperów wynika, że osoby, które 
ukończyły 55. rok życia, stanowią do kilkunastu procent 
wszystkich klientów. Jakkolwiek większość z nich decy-
duje się na zakup mieszkania z myślą o przekazaniu go 
dzieciom lub wnukom, są również tacy, którzy decydują 
się na kupno lokalu dla siebie. Ustabilizowane finanso-
wo, aktywne zawodowo i otwarte na nowości „Power 
Generation” mówi wprost: – To jest nasze 5 minut!

Jak zaprojektować przestrzeń 
spełniającą wymagania osób 50+

Mający czas dla siebie, podróżujący, doceniają-
cy dobrą kuchnię i lubiący dbać o swój wygląd, wy-
bierają kameralną zabudowę w spokojnej dzielnicy 
z dobrą komunikacją do centrum. Downsizing, czyli 
redukcja na przykład zamieszkiwanego metrażu, czy 
kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego? Cze-
mu nie, ale obowiązkowo musi być ono z windą oraz 
kuchnią i łazienką, które w razie potrzeby, szybciej 
będzie można zmienić w mobilne „królestwo bez ba-
rier na pełnym wypasie” niż w szpital. Nie ma mowy 
o osamotnieniu, marginalizacji czy wykluczeniu.

Jako że nie istnieją wytyczne do projektowania 
„obiektów dla osób starszych”, przy planowaniu inwe-
stycji architekci często posługują się wytycznymi do 
projektowania dla osób z niepełnosprawnościami. Jak 
widać na powyższym przykładzie, przy tworzeniu ja-
kiejkolwiek przestrzeni, nie tylko dla osób 50+, należy 
pamiętać o tym, jak ważny jest aspekt socjologiczny. To 
właśnie on determinuje kształt inwestycji. Obniżone 
krawężniki na przejściach dla pieszych, czy sygnaliza-
cja w duchu Zwei-Sinne Prinzip, to dziś już standardo-
we wyposażenie polskich ulic. Dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób starszych, czy niepełnosprawnych nie jest 
fizyką kwantową, wymaga jednak wyjścia poza ramy 
stereotypu i zerwania z tabu, jakimi w naszym społe-
czeństwie nadal są niepełnosprawność i starość. 

Architekt Kacper Rojek

ARR Architecture
Łódź, ul. Tymienieckiego 3
tel. 692 594 120
e-mail: info@arr-architecture.com
www.arr-architecture.com
linkedin.com/company/arrarchitecture/

Silver Tsunami (ang.)
 z To pejoratywna metafora stosowana przez media popularne 

oraz biznes do opisania skutków ekonomicznych, jakie niesie za 
sobą starzenie się społeczeństwa
Zwei-Sinne Prinzip (niem.)

 z Zasada dwóch zmysłów stosowana w budownictwie bez 
barier. Opiera się ona na przekazywaniu informacji w sposób 
dostępny dla co najmniej dwóch zmysłów jednocześnie (np. 
wzrok i słuch, dotyk i wzrok, etc).

info

Silver Tsunami 
Power Generation?
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LIFE IN Łódzkie: Niebawem miną dwa lata odkąd 
został Pan prezesem TEXTILIMPEX-u, firmy, która 
istnieje nieprzerwanie od ponad 70 lat. Jakie są obecnie 
główne obszary jej działania? Co udało się Panu zmienić 
w sposobie zarządzania firmą?
Mariusz Koziński: TEXTILIMPEX przez ponad 70 lat współ-
pracował z partnerami z prawie całego świata. Szwecja, Ro-
sja, Norwegia, Niemcy, Białoruś, Indie, Chiny, Australia – to 
tylko niektórzy z nich. Spółka wciąż rozszerza kontakty, zdo-
bywa nowe rynki. Jesteśmy spółką Skarbu Państwa, która 
skutecznie konkuruje w handlu z Azją, czy krajami Europy 
Wschodniej. Stawiamy na jakość, wiarygodność i profesjona-
lizm. Zajmujemy się importem i eksportem włókien sztucz-
nych, naturalnych i syntetycznych. W naszej ofercie znajdują 
się także wysokiej klasy surowce chemiczne, które posiadają 
wszelkie wymagane certyfikaty. Bycie wiarygodnym i uczci-
wym partnerem handlowym jest dla nas kluczowe. Wciąż 
szukamy nowych rozwiązań i uzupełniamy naszą ofertę.

Stąd zapewne w ofercie pojawiły się fartuchy ochronne 
i kombinezony?
W tym trudnym pandemicznym czasie dopasowujemy ofertę 
do najpilniejszych potrzeb. Takie obecnie jest zapotrzebowa-
nie, a oferowane przez nas fartuchy i kombinezony ochronne 
posiadają wymagane certyfikaty i spełniają normy europej-
skie. To niezbędna ochrona dla lekarzy, ratowników medycz-
nych i wszystkich pracowników służby zdrowia.

To niejedyne nowości w ofercie – startujecie ze sprzedażą 
polskich marek odzieżowych. Jak narodził się ten pomysł 
i komu będziecie sprzedawać odzież?
Zawsze powtarzam, że to ludzie tworzą firmę i stoją za jej 
sukcesem. Do naszego zespołu dołączyło wiele kreatywnych 
osób, którym tak jak mi zależy na tym, by firma się rozwijała 
i szukała nowych obszarów zbytu. I tak zrodził się pomysł 
na sprzedaż polskich marek odzieżowych z województwa 
łódzkiego. Polskie marki to doskonała jakość tkanin i sze-
roki wachlarz produktów. Zapraszamy do współpracy skle-
py, hurtownie, partnerów polskich i zagranicznych. Można 

Stawiamy na jakość, 
wiarygodność 

i profesjonalizm

O wiarygodności, handlowych 
partnerach, nowych rynkach zbytu, 

poszerzaniu oferty i planach na 
przyszłość rozmawiamy z Mariuszem 
Kozińskim, prezesem TEXTIlIMPEX-u.

w tej sprawie kontaktować się z naszym działem handlowym 
pod telefonem 510 993 260. Współpraca z polskimi producen-
tami i przedsiębiorcami jest dla nas bardzo ważna, rodzime 
wyroby cieszą się uznaniem na całym świecie.

Spółka dysponuje też powierzchniami do 
wynajęcia – elegancki biurowiec w środku miasta, 
olbrzymie hale magazynowe na Widzewie. Jakich 
najemców poszukujecie?
Posiadamy własne magazyny w doskonałych lokalizacjach 
– przy ulicy Niciarnianej 50/52 i przy ulicy Fabrycznej 25 
w Łodzi. To nas wyróżnia na tle wielu firm zajmujących 
się handlem zagranicznym. Nasza główna siedziba mieści 
się w samym centrum przy ulicy Traugutta 25. Tutaj z ko-
lei oferujemy lokale do wynajęcia, posiadamy także sale 
konferencyjną i widowiskową. Zapraszamy wszystkich 
chętnych, nie mamy tu żadnych szczególnych preferencji, 
może za jednym wyjątkiem – zależny nam na relacjach 
biznesowych z firmami, dla których tak jak dla nas ważna 
jest wiarygodność i profesjonalizm.

Plany na przyszłość?
TEXTILIMPEX to gwarancja stabilności i uczciwości, co 
dzisiaj jest szczególnie cenione. Nadal będziemy się roz-
wijać i inwestować w wykształconą i doświadczoną kadrę. 
TEXTILIMPEX zajmuje ważne miejsce na gospodarczej 
mapie Łodzi. I nic tego nie zmieni. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Agnieszka Mikołajczyk

Łódź, ul. Traugutta 25
tel. 42 636 18 19
e-mail: sekretariat@textilimpex.pl
www.textilimpex.pl

LIFE IN Łódzkie: Jakim firmom pandemia dała w kość?
Nadia Goszczyńska: Pandemia dała mocno w kość firmom, 
które czekały na wpływy, czekały na zwiększenie obrotu, 
podpisanie nowej umowy sprzedaży. Firmom, które egzysto-
wały finansowo w nadziei, że „od jutra będzie lepiej”. Tarcze 
finansowe, niezależnie od oceny ich wysokości czy biurokra-
cji potrzebnej, by zdobyć środki, były tylko doraźną pomocą 
dla wielu firm, a jesienna fala Covid-19 już zupełnie obnaża 
firmy żyjące z obrotu lub z kredytu. Bardzo wyraźnie wi-
dać, że dziś przetrwają tylko dwa rodzaje firm: te umiejące 
szybko dostosować się do zmieniających warunków oraz te, 
w których bardzo rozważnie zarządza się pieniędzmi.

Rozważnie, czyli w jaki sposób?
Niestety zarządzanie pieniędzmi i planowanie przepły-
wów pieniężnych w firmie, to temat zwykle spychany 
na dalszy plan. W myśl zasady „skoro są wpływy, to jest 
dobrze”. A tymczasem każda z firm powinna dokładnie 
policzyć, ile pieniędzy potrzebuje co miesiąc na pokrycie 
kosztów stałych i w tych comiesięcznych wyliczeniach 
uwzględnić nawet te koszty, które płacimy nieregular-
nie, na przykład raz w roku. Powinniśmy je podzielić 

Oszczędzaj na gorsze czasy
Dziś bardzo wyraźnie widać, że przetrwają tylko dwa rodzaje firm: 
te umiejące szybko dostosować się do zmieniających warunków 

oraz te, w których bardzo rozważnie zarządza się pieniędzmi. Rozmawiamy 
z Nadią Goszczyńską, właścicielką firmy NElKO Meblowanie finansów.

na 12  miesięcy i 1/12 ująć w kosztach, które co miesiąc 
ponosimy. Niby proste i oczywiste, ale w rzeczywistości 
niewielu przedsiębiorców tak działa, a potem nagle oka-
zuje się, że jak zbliża się termin tej jednorocznej płatności, 
to brakuje środków na koncie. Nad kosztami stałymi pro-
wadzenia działalności powinniśmy mieć stuprocentową 
kontrolę, tu nic nie ma prawa nas zaskoczyć.

Zapewne teraz w dobie pandemii warto zastanowić się, 
czy wszystkie koszty są niezbędne?
Bezprecedensowa sytuacja związana z pandemią wyma-
ga już nie tyle optymalizacji, ile cięcia kosztów. Obecnie 
nie ma już potrzeby, by na przykład utrzymywać eksklu-
zywne za duże biuro czy dodatkowy etat administracyjny, 
jeśli był on utworzony dla wygody właściciela, by ten mógł 
oddać zadania czysto operacyjne. Usuwamy z listy kosz-
tów wszystko, co nie jest niezbędne do przeżycia firmy. 
I teraz najważniejsze: po zakończeniu cięcia koszów wra-
camy, patrząc na listę i... sprawdzamy, co jeszcze możemy 
zoptymalizować.

No i zapewne przydałyby nam się pewne rezerwy 
szczególnie teraz, gdy nie wiadomo, czy na miesiąc lub 
dwa nie trzeba będzie zamknąć biznesu?
Oczywiście, że nie można zapomnieć o tym, by jedna 
z pozycji naszego ekonomicznego rachunku kosztów 
była zawsze większa od zeza – o rezerwie na oszczędno-
ści. Nie łudźmy się, nie zbudujemy poduszki finansowej 
jeśli pandemia sparaliżowała nasze przychody w stu 
procentach, jednak nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć 
odkładać w firmie pieniądze. I tu nie mówię już o wy-
sokości tego odkładania, a bardziej o nawyku. Pieniądze 
w firmie niestety mają to do siebie, że lubię się rozcho-
dzić, a przedsiębiorcy zwykle dziwią się, czemu księgo-
wy mówi im, że jest do zapłaty podatek dochodowy, sko-
ro saldo w banku jest mizerne. Dlatego proponuję ważne 
ćwiczenie, tzw. stres test. Policz, o ile spadnie pula pie-
niędzy do dyspozycji, jeśli sprzedaż firmy spadnie o 5%, 
10% czy 20%. I złota zasada … dziel tylko tymi pieniędz-
mi w firmie, które masz. 

Łódź, ul. Łąkowa 11
tel. 577 410 710
e-mail: biuro@nelko.pl
Meblowaniefinansow.com.pl
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Pozytywne 
miejsce 

pozytywnych 
ludzi

O tym jak promować 
taką przestrzeń, jak 

Monopolis, w jaki sposób 
wzmacniać zainteresowanie 

miejscem i o tym, jak 
zostać docenionym w kraju 
i na świecie rozmawiamy 
z Barbarą Otto, marketing 

menedżerem w firmie Virako, 
inwestora Monopolis.

LIFE IN Łódzkie: Monopolis znają dziś wszyscy. Do teatru, 
restauracji i kawiarni przychodzą tłumy. Doskonale 
wypromowała Pani to miejsce. Co dalej?
Barbara Otto: To nie jest tak, że jak już coś działa, osią-
gnęło określony status i budzi zainteresowanie, to można 
zaniechać promocji. Każda marka, miejsce czy wydarze-
nie potrzebują wsparcia, kontaktu ze swoimi gośćmi, 
obserwatorami i użytkownikami. A szczególnie ważne 
jest to w przypadku Monopolis. Udało się nam zbudować 
wokół tego miejsca wyjątkową społeczność i teraz chodzi 
przede wszystkim o to, żeby utrzymać z nią relacje.

Monopolis dziś to nie tylko nowy adres w Łodzi, to także 
określona społeczność, która mocno Wam kibicuje. 
Próbowaliście policzyć wszystkich fanów?
Wiemy, że jest ich dużo i jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 
ale to nie liczby są tu najistotniejsze. Każde nowe wydarze-
nie, kolejna restauracja, koncert czy premiera w teatrze spra-

wiają, że rośnie zainteresowanie Monopolis. Rośnie też grupa 
naszych przyjaciół, bo chyba tak możemy ich nazywać. Nie 
ma w tym nic dziwnego, ponieważ chcemy przyciągać do Mo-
nopolis jak najwięcej osób. Taki mamy plan i konsekwentnie 
się go trzymamy od samego początku inwestycji. Zaczęliśmy 
osiem lat temu, kiedy były tu tylko puste już i zniszczone bu-
dynki. Ale kupując tę nieruchomość, wiedzieliśmy, jakie ona 
w przyszłości będzie spełniać funkcje – kulturalne, gastro-
nomiczne i integrujące lokalną społeczność. Dlatego starali-
śmy się, aby cały czas działo się tu coś ciekawego. Wystawy, 
koncerty, otwarte sesje fotograficzne, wyjątkowi artyści, 
oryginalne wydarzenia – to wszystko wyróżniało Monopolis 
na długo przed rozpoczęciem inwestycji.

A gdy już ruszyła, to zaczęliście ją nawet pokazywać…
To prawda, choć długo zastanawialiśmy się nad tym, jak 
pokazać budowę, żeby to było ciekawe. Pomyśleliśmy 
o transmisji na żywo, potem pojawili się Kuba Michalski 

i Janek Jarmuż i można powiedzieć, że stała się Monowi-
zja. Bezpośrednie transmisje z placu budowy spodobały 
się naszym widzom. Ich siła opierała się na połączeniu 
technicznego języka inżynierów pracujących przy inwe-
stycji i niezobowiązującego stylu, który narzucili prowa-
dzący. Pojawiły się też inne programy, choćby Gotowanie 
na budowie z Darią Ładochą. Transmisje live realizujemy 
przez cały czas. W ostatnie wakacje można było w takiej 
formule zobaczyć także fragmenty koncertów w ramach 
„Spirit of Łódź. Music festival”. Pokazaliśmy też kilka 
spektakli granych na Scenie Monopolis.

À propos teatru, hitem okazała się Letnia 
Scena Monopolis.
Rzeczywiście to było niezapomniane wydarzenie, ale też 
sposób na nawiązanie relacji z miłośnikami teatru. Wie-
dzieliśmy, że po zakończeniu inwestycji uruchomimy te-
atr w Monopolis, dlatego postanowiliśmy zapowiedzieć to 
wcześniej i to był zdecydowanie słuszny kierunek. Setki wi-
dzów, wyjątkowi aktorzy i teatry z Łodzi i Warszawy. A to 
wszystko pod marką Monopolis.

Dwie ważne nagrody branżowe, rozgłos w Polsce 
i Europie – można powiedzieć, że promocja Monopolis 
jest nie tylko skuteczna, ale także efektowna. Jak 
wygrywa się takie konkursy jak Prime Property Prize 
2020 i przede wszystkim MIPIM Awards?
Udział w konkursach był dla nas oczywisty, ponieważ 
zawsze warto sprawdzać to, jak się wypada na tle innych 
projektów. A spośród tych konkursów, właśnie MIPIM 
Awards jest najważniejszym w branży nieruchomości 
na świecie, a Prime Property Prize w Polsce. Ale… Żeby 
w nich wystartować, i – co więcej – zakwalifikować się do 
finału, trzeba mieć co pokazać. My mamy! Finał konkursu 
miał się odbyć w marcu w Cannes. Ze względu na pande-
mię został przesunięty na czerwiec, a ostatecznie odbył 
się we wrześniu w Paryżu. Wygraliśmy, bo moim zda-
niem, chyba w całej okazałości udało się nam pokazać 
czym jest Monopolis. W krótkim filmie opowiedzieliśmy 
historię tego miejsca i pokazaliśmy ją tak, by była uniwer-
salna i czytelna dla wszystkich.

O przyznanych nagrodach pisały, mówiły i pokazywały 
je praktycznie wszystkie media. Czy już policzyliście 
ekwiwalent reklamowy, który dzięki temu osiągnęliście?
(śmiech) To modny, ale nie wiem, czy właściwy, sposób 
na pokazanie skuteczności podejmowanych działań pro-
mocyjnych. Oczywiście skrupulatnie analizujemy każde 
nasze posunięcie, ale przede wszystkim wsłuchujemy się 
w opinie naszych gości na temat Monopolis, w to, co im 
się podoba, dlaczego tutaj przychodzą. Cieszymy się, gdy 
spędzają u nas czas i publikują zdjęcia z wizyt w Mono-
polis. To jest chyba ważniejsze niż cała reszta, ponieważ 
jest autentyczne i pokazuje, jak ludzie traktują to miejsce.

A jak traktują?
Każdemu, kto włożył serce w taką inwestycję, zależy, aby 
osoby ją odwiedzające czuły się tu komfortowo. Wierzę, 
że dzięki naszym działaniom udało się uzyskać ten efekt. Go-
ście czują, że to miejsce jest dla nich. To wielka satysfakcja.

Trudno jest pogodzić oczekiwania najemców 
powierzchni biurowych, właścicieli restauracji 
i przedstawicieli kultury?
To zawsze jest proces. Musieliśmy poznać siebie nawzajem 
i określić wspólny kierunek działań. Wszyscy najemcy, nieza-
leżnie od tego, jak dużą powierzchnię wynajmują, są naszymi 
partnerami i prowadzimy z nimi dialog. Poza tym każdy ma 
świadomość, że gramy do jednej bramki i mamy wspólny 
cel. Przecież tylko dzięki nim to miejsce może odnieść suk-
ces, stać się intrygujące i przyciągać nowych gości i klientów. 
Z naszej strony mogą zatem zawsze liczyć na pomoc i promo-
cję ich działalności. Ale warto też dodać, że w tym zakresie 
mamy komfortową sytuację, ponieważ każdy z nich prowa-
dzi własne działania promocyjne, a i nam dostarcza doskona-
łego materiału do promowania Monopolis jako całości.

Jest Pani osobą, która od początku koordynuje działania 
marketingowe w Monopolis. Proszę zdradzić tajemnice 
kuchni i powiedzieć, jaką przyjęliście strategię promocji 
tego miejsca, kto ją wypracował?
Za naszymi działaniami nie stoją wykresy i wielostronicowe 
analizy. Najważniejsi są dla nas ludzie i ich potrzeby. Zawsze 
tak było i to doskonale charakteryzuje firmę, w której mam 
przyjemność pracować. Dlatego strategia Monopolis musia-
ła być dostosowana nie tylko do przyszłych funkcji miejsca, 
ale także do potrzeb jego przyszłych użytkowników. A zatem 
jeżeli chcieliśmy, aby był tu teatr, to musieliśmy dotrzeć do 
wszystkich, którzy teatr lubią. Podobnie z lokalami gastro-
nomicznymi, każda nasza restauracja i kawiarnia ma grono 
wielbicieli, a my swoimi działaniami próbujemy poszerzyć 
tę grupę. Nie możemy zapominać o samym miejscu. Wielu 
łodzian jest dumnych z tego, że miasto się zmienia i rozwi-
ja. Monopolis jest doskonałym przykładem takiej zmiany, 
więc nietrudno jest zachęcić ich do odwiedzania nas. Myślę, 
że w przypadku takiej inwestycji kluczem jest brak przypad-
kowości. Każde nasze działanie jest przemyślane i starannie 
zaplanowane. Bardzo poważnie traktujemy gości i chcemy, 
aby otrzymali dokładnie to, po co do Monopolis przychodzą.

Ze wszystkich działań promujących Monopolis, które 
uważa Pani za najważniejsze?
Nie odpowiem na to pytanie jednoznacznym wskazaniem, 
ponieważ wszystkie były ważne. Każde w tym czasie, 
w którym je podejmowaliśmy. Na przykład teraz istotne 
są przyznane nagrody i wyróżnienia, ponieważ one pro-
mują Monopolis w kraju i na świecie. A nam zależy, żeby 
to miejsce było rozpoznawalne nie tylko przez łodzian, ale 
również, żeby stało się interesujące dla odwiedzających 
nasze miasto.

Bardzo mocno wspieracie swoich partnerów w promocji 
ich marek. Te wszystkie działania to wasza propozycja 
czy ich oczekiwania?
Każde działanie poprzedza dialog. Myślę, że propozycje 
i oczekiwania spotykają się, kiedy cel jest jeden. My mamy 
wspólny i jasno określony: stworzyć tu wyjątkowe miej-
sce, do którego chce się wracać. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIE Biznes w kadrze
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LIFE IN Łódzkie: Czy w Stowarzyszeniu Mediatorów 
Pactus widzicie obecnie więcej spraw dotyczących 
rodzinnych kryzysów?
Marzena Korzeniewska: Pandemia zwiększyła liczbę 
spraw dotyczących głównie alimentów, uregulowania kon-
taktów z dzieckiem jednego z rodziców. Szczególnie w wy-
padku, kiedy rodzice są w różnych krajach, powiększa się 
paleta problemów, wymagających dookreślenia przy mało-
letnich dzieciach. Ale cenne dla nas jest to, że powoli zwięk-
sza się świadomość zalet, jakie niesie ze sobą mediacja i coraz 
więcej par decyduje się na wizytę przy okrągłym mediacyj-
nym stole i wsparcie mediatora. Osoby neutralnej, bezstron-
nej, znającej sposoby pomocy stronom w wypracowaniu wła-
snych, satysfakcjonujących i optymalnych rozwiązań.

No właśnie, co można zrobić, jeśli współczesne 
tempo życia powoduje wiele napięć w nawet dobrze 
funkcjonujących związkach?
Szukać sposobów rozładowania tych napięć i nie mówię 
tu tylko o klasycznych terapiach, mówię o rozwiązaniu 
problemów, nim osiągną masę krytyczną. Badania prowa-
dzone w wielu krajach europejskich wskazują, że bardzo 
częstym powodem kryzysów w związkach są kwestie fi-
nansowe. Dobrze mieć tego świadomość i przy pierwszych 
sygnałach niezgodności w tych kwestiach spróbować wy-
pracować, przy udziale dobrego mediatora, porozumienie 

Rozmowa przed rozstaniem, 
czyli o mediacji nie tylko przy rozwodzie

Rozstanie z długoletnim partnerem to ogromny stres, jeden z najsilniejszych 
we współczesnym świecie. Bywa niszczące i trudne do przeżycia. 

Czy można sobie pomóc w tym trudnym czasie? O tym rozmawiamy 
z Marzeną Korzeniewską, łódzką mediatorką, od 22 lat działającą 
na rzecz mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Mediacjami zajmuje się od 13 lat. Upowszechnia wiedzę na te-
mat konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, szkoli 
specjalistów, prowadzi akcje edukacyjne. Wspiera rozwój roz-
wiązań metodycznych i legislacyjnych. Zrzesza doświadczo-
nych fachowców z wielu dziedzin zawodowych, dzięki czemu 
prowadzi wszelkiego rodzaju mediacje (karne, cywilne, gospo-
darcze, rodzinne). Organizuje spotkania z różnorodnymi środo-
wiskami: sędziów, naukowców, nauczycieli, przedsiębiorców, 
studentów. Promuje ideę mediacji, jako polubownej metody 
rozwiązywania konfliktów, przynoszącej korzyści stronom sporu 
w formie wypracowanego porozumienia, ale również tworzą-
cej kulturę dialogu, debaty i pokojowego współistnienia.

Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS
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regulujące sporne kwestie. Byłoby też dobrze, gdybyśmy 
wchodząc w coraz popularniejsze związki partnerskie 
regulowali ich zasady dotyczące aspektów finansowych 
w formie pisemnej. Może się okazać, że wcale nie będzie-
my do tych ustaleń sięgać. Wystarczy fakt otwartej roz-
mowy na te trudne tematy. Jeśli boimy się emocji, które 
mogą się pojawić, też możemy skorzystać z pomocy neu-
tralnego mediatora, który będzie prowadził tę rozmowę.

Co jednak zrobić, kiedy rozpada się wieloletni związek? 
Jak wtedy minimalizować nieuchronne straty?
Rozmawiać. Im więcej spraw omówimy, przedyskutujemy 
z pomocą fachowców, tym bardziej mamy szansę zmini-
malizować traumatyczne skutki rozstania.

I po to jest właśnie mediacja?
Mediacja prowadzona przez przygotowanego do pełnie-
nia swojej funkcji mediatora zapewnia skonfliktowanym 
stronom możliwość wyraźnego określenia problemu, sa-
modzielnego wypracowania rozwiązania i zakończenia 
sporu na zasadach pełnej dobrowolności. Osoby 
uczestniczące w mediacji powinny na każdym 
etapie postępowania akceptować mediatora, 
mogą też w każdej chwili od mediacji odstą-
pić. Ten sposób rozwiązywania problemów 
jest tańszy i szybszy, niż postępowanie sądo-
we. Może też dotyczyć większości obszarów 
naszego życia, a nie tylko życia rodzinnego.

Dlaczego warto sięgnąć po mediację przy 
rozwodzie czy rozstaniu, zamiast po prostu 
złożyć pozew rozwodowy do sądu?
Zacznijmy od bardzo praktycznych względów. 
Wśród zalet zawierania ugód rozwodowych przed 
mediatorem wymieniłabym czas do pierwszego spo-
tkania. Jest on z reguły krótki, nawet kilkudniowy. Na roz-
prawę w sądzie trzeba czekać od trzech do sześciu miesięcy. 
W tym czasie z reguły konflikt narasta i poczucie krzywdy 
przesłania racjonalne możliwości wyjścia z kryzysu. Szyb-
kie spotkanie u mediatora, nawet jeśli nie przyniesie od razu 
wypracowania rozwiązań, na pewno pomoże w opanowaniu 
stresu. Pozwala na przejście ze stanu żalu i gniewu do etapu 
konstruktywnych rozwiązań na przyszłość. Wypracowana 
przed mediatorem ugoda – czy to dotycząca podziału ma-
jątku, czy opieki nad dziećmi – jest potem przez sąd szybko 
rozpatrywana. Łatwiej jest wtedy rozpocząć odbudowywa-
nie życia. Warto zauważyć, jak ważne jest dla naszych dzieci, 
w jaki sposób rozstają się ich rodzice. Batalie sądowe są dla 
nich destrukcyjne w znacznie większym stopniu niż dla do-
rosłych. Tymczasem ugoda mediacyjna może mieć nadaną 
klauzulę wykonalności przez sąd. A warto wiedzieć, że wy-
konalność ugód jest statystycznie wyższa, niż wyroków sądo-
wych. Wynika to z prostego faktu, że ugoda jest wypracowy-
wana dobrowolnie, jej zapisy są więc bardziej akceptowalne.

Stowarzyszenie Mediatorów Pactus ma bogate 
i długoletnie doświadczenie w mediacji. Jakie widzicie 
nowe możliwości pomocy parom w kryzysie?
To prawda, że zbierane doświadczenia procentują. Pa-
trząc na potencjał naszych mediatorów, wśród których są 

i prawnicy, psychologowie i terapeuci obojga płci, może-
my zaproponować parom w kryzysie kompleksowe podej-
ście do ich problemów. Ruszamy z inicjatywą pod nazwą 
Ogarnij Rozwód, w której w jednym miejscu chcemy za-
pewnić rozwiązanie większości zagadnień, które niesie 
za sobą taka sytuacja. Będzie więc można z pomocą wy-
specjalizowanego eksperta omówić i kontakty rodziców 
z dziećmi i podział majątku, i zasady, na których będzie 
się funkcjonowało w przyszłości. I nie zawsze przyjście 
do Pactusa musi oznaczać ostateczne rozstanie. Nasz pro-

jekt bazuje również na doświadczeniach z pa-
rami, które przyszły do mediatora zakończyć 
związek, a w efekcie tego spotkania zdecy-
dowały się bądź na terapię par, bądź posta-
nowiły związek kontynuować na nowych, 
wypracowanych i spisanych przed media-
torem zasadach. Pomimo nazwy Ogarnij 
Rozwód, chcemy, żeby pomoc znalazły 
u nas i te pary, które widzą szansę uniknię-
cia stresu związanego z ostatecznymi roz-
wiązaniami. Zważywszy, że aglomeracja 
łódzka przoduje w liczbie rozpadających się 

związków w skali całego kraju, uważamy, 
że nasza inicjatywa może przyczynić się do 

zmiany tego stanu.

Z wszystkiego, co Pani powiedziała, wynika, że mediacja, 
tak jak ją rozumiecie w Pactusie, to sztuka rozmawiania 
na najtrudniejsze tematy, czy tak?
Zdecydowanie tak. Dobra mediacja uczy strony nie tylko 
mówienia o swoich problemach, ale wysłuchania drugiej 
strony. Uczy dialogu i tworzenia konstruktywnych roz-
wiązań. Dopiero w wyniku takiego działania można za-
cząć spisywać porozumienie, które może zadowolić obie 
strony. I w takim wypadku mediator może mówić o sukce-
sie, choć tak naprawdę sukcesem jest fakt, że strony kon-
fliktu usiadły dobrowolnie przed mediatorem i chciały się 
wzajemnie wysłuchać. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski

Pactus jest wpisany na listę ośrodków mediacyjnych 
w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Obecnie na powyższej liście 
wpisanych jest 22 jego mediatorów.

Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 33 lok. 3U
kom. 603 414 866
tel. 42 244 50 10
e-mail: biuro@pactus.pl

Dobra mediacja uczy strony nie tylko 
mówienia o swoich problemach, ale 

wysłuchania drugiej strony. Uczy dialogu 
i tworzenia konstruktywnych rozwiązań „
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LIFE IN Łódzkie: Drogi, codziennie je przemierzamy 
i nawet nie zastanawiamy się, jak one powstają. 
A przecież ktoś musiał je zaprojektować. Od czego 
zaczyna się taki projekt w Pana biurze?
Jarosław Kluska: Projekt drogi to skomplikowane i zło-
żone zadanie. Zaangażowanych w jego przygotowanie jest 
wiele osób, które muszą ze sobą sprawnie współpracować. 
Przy małych projektach pracuje zazwyczaj kilkanaście 
osób, przy nieco większych kilkadziesiąt. To nie lada 
wyzwanie, aby wszyscy wiedzieli, co mają robić, biorąc 
pod uwagę, że każdy ma inny charakter i podejście do pra-
cy. Dlatego niezwykle cenna w takim przypadku jest pra-
ca doświadczonego koordynatora, to taki kapitan na stat-
ku, który wyznacza kierunek i wszyscy się go słuchają. 
Przynajmniej tak powinno to wyglądać (śmiech). Każdy 
projekt zaczynamy od wizji w terenie. Wykonujemy doku-
mentację fotograficzną (zdjęcia i filmy). Następnie opra-
cowywana jest mapa do celów projektowych. To bardzo 
ważny element każdego projektu. Fundament. W naszej 
pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze oprogramo-
wanie 3D na świecie, tak więc zamawiając mapę, ważną 
sprawą jest, kto ją dla nas będzie wykonywał. Powinien to 
być doświadczony zespół geodezyjny dysponujący nowo-
czesnym sprzętem pomiarowym. Na podstawie mapy two-
rzymy trójwymiarowy model terenu. Kolejnym krokiem 
są badania geotechniczne podłoża. Wykonuje je specjali-
styczne laboratorium drogowe. Mając wszystkie składni-
ki, projektant uzbrojony w wiedzę, doświadczenie, nor-
my, przepisy techniczne i nowoczesne oprogramowanie 
zaczyna od przygotowania koncepcji przebiegu drogi. Za-
zwyczaj są to dwa, trzy warianty. Po zaakceptowaniu wa-
riantu przez zamawiającego przystępuje do opracowania 
projektu budowlanego. Projekt ten składany jest przy wy-
stąpieniu o pozwolenie na budowę. Następnym krokiem 
jest opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego. 
Wisienką na torcie są wizualizację.

Co jest najważniejsze przy budowaniu dróg?
Przy projektowaniu kluczowe są jasne informację od za-
mawiającego, materiały wyjściowe jak mapa, badania 
geotechniczne oraz doświadczony projektant. Przy budo-
wie podstawą jest dobrze zrobiony projekt, który na etapie 
projektowania rozwiązał już wszystkie, a przynajmniej 
większość problemów technicznych, jak i prawnych. Wte-
dy budowa przebiega zgodnie z harmonogramem. I wszy-
scy są zadowoleni. Z łódzkiego podwórka widzimy jednak, 

Od projektu po wykonanie
Od czego zaczyna się projektowanie drogi? Co jest najważniejszym 

elementem przy jej budowie? Jak powstają plany sprawnie działającego 
układu komunikacyjnego? Rozmawiamy z Jarosławem Kluską, 

prezes firmy Budovia, zajmującej się infrastrukturą drogową.

że nie zawsze tak się dzieje. Każdy z nas chyba widział 
przeciągające się budowy, które trwały latami. To jest 
właśnie skutek nieprawidłowo przygotowanej inwestycji.

Rozumiem, że taki projekt drogi, to nie tylko sama 
jezdnia. Muszą być też pobocza, pasy dzielące, 
oświetlenie, obiekty inżynierskie. Co jeszcze?
Dziś mówimy o podejściu holistycznym w projektowaniu. 
Projekt drogi to nie tylko jezdnia dla użytkowników zmoto-
ryzowanych, to również ścieżki rowerowe, chodniki dla pie-
szych. W projekcie drogi mamy jeszcze całą infrastrukturę 
podziemną, tj. kanalizację deszczową, sanitarną, wodociąg, 
gazociąg, przewody elektroenergetyczne, czy teletechnicz-
ne. To wszystko powinno ze sobą współgrać i mówiąc ko-
lokwialnie „być upchnięte” w pasie drogowym. To nie lada 
wyzwanie dla zespołu projektantów. Duży nacisk kładziemy 
również na zieleń. Staramy się zachować jak najwięcej ist-
niejących drzew. Dodatkowo projektujemy nowe nasadze-
nia, aby cała droga była wkomponowana w krajobraz.

Zapewne nie bez znaczenia jest materiał, z którego 
wykonana jest droga i sposób jej wykonania?
Oczywiście nie myli się Pani. Zdecydowana większość na-
wierzchni w Polsce to nawierzchnie bitumiczne. Są tańsze 
i łatwiejsze w budowie i eksploatacji. Znacznie trwalszymi 
tzw. nawierzchniami długowiecznymi są nawierzchnie 
betonowe. Są jednak droższe w budowie, a ich utrzymanie 
wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu. Wystar-
czy spojrzeć na autostrady, które powstały w czasie II wojny 
światowej – przetrwały do dzisiaj.

Kto zleca przygotowanie projektu drogi?
Nasze biuro ma szeroki wachlarz usług. Obsługujemy gminy 
i powiaty, zarządy dróg miejskich, wojewódzkich i krajowych. 
Głównie instytucje publiczne, które zarządzając drogami, 
ogłaszają przetargi na projekty dróg i ulic. Niestety w prze-
targach publicznych głównym kryterium jest najniższa cena. 
Chociaż coraz częściej nie jest to jedyny parametr, jest prze-
ważnie decydującym. Każdy z nas chyba zdaje sobie sprawę, 
że jeśli coś jest najtańsze, to nie może być najlepsze. Po dro-
gach jeżdżą codziennie tysiące pojazdów. Z dróg korzystają 
nie tylko doświadczeni kierowcy z doskonałym wzrokiem 
i refleksem. Poruszają się również dzieci, osoby starsze, ro-
werzyści. Od dobrze zaprojektowanej ulicy zależy naprawdę 
bardzo dużo. Często ludzkie zdrowie lub życie. Dlatego prawi-
dłowe zaprojektowanie drogi często zajmuje wiele miesięcy, 

a nawet lat. Ale nie tylko samymi samorządami nasze biuro 
żyje… (śmiech) Obsługujemy również architektów będących 
freelancerami, jak i duże biura architektoniczne (polskie 
i zagraniczne). Mamy na tym polu małe sukcesy. Razem z biu-
rem architektonicznym z Warszawy opracowaliśmy projekt, 
który w sierpniu 2020 roku otrzymał nagrodę Real Estate Im-
pactor 2020 przyznaną przez redakcję działu nieruchomości 
dziennika Rzeczpospolita. Ponadto w 2019 roku został nomi-
nowany do nagrody World Building of the Year w kategorii 
Infrastructure, przyznawanej w ramach World Architecture 
Festival. To wiele dla mnie znaczy. Oczywiście nie zostawimy 
również w potrzebie klientów indywidualnych, deweloperów 
czy wykonawców. Wykonujemy na zlecenie projekty zjazdów, 
organizacje ruchu (czasowe i stałe), jak również zajmujemy 
się kompleksową obsługą inwestycji w zakresie branży dro-
gowej w załatwianiu formalności z urzędami.

O projektowaniu dróg wiem już całkiem sporo, ale by 
sprawnie się po nich poruszać, szczególnie w mieście, 
potrzebna jest sprawna organizacja ruchu. Zdradzi nam 
Pan, jak powstają takie plany sprawnie działającego 
układu komunikacyjnego?
Ma Pani rację, organizacja ruchu jest niezwykle ważnym ele-
mentem każdego projektu. Bardzo często od prawidłowego 
oznakowania drogi, wczesnego poinformowania kierowcy 
o zbliżającym się niebezpieczeństwie, zależy ludzkie zdro-
wie, a nawet życie. Aby być jeszcze lepszym, lepiej zrozumieć 
psychikę i zachowania kierowców zostałem audytorem bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, czyli osobą, która stawia 
bezpieczeństwo użytkowników dróg na pierwszym miejscu, 
widzi błędy i zagrożenia tam, gdzie inni nie widzą proble-
mu. Każdy dobry projekt drogi powinien zawierać projekt 
docelowej organizacji ruchu. Tak naprawdę organizacja 
ruchu jest integralnym elementem projektu. To organizacja 

ruchu wymusza geometrię drogi. Powinna być bezpieczna 
dla wszystkich, przewidywalna i nie powinna zaskakiwać 
kierowców. W naszym biurze odpowiedzialny za ten ele-
ment projektu jest projektant z uprawnieniami budowla-
nymi do projektowania dróg. Wykorzystujemy najnowocze-
śniejsze oprogramowanie do wspomagania projektowania. 
Nic jednak nie zastąpi wiedzy i doświadczenia zdobytej przy 
opracowaniu kilkudziesięciu czy kilkuset projektów.

Do tej pory Pana firma skupiała się na projektowaniu, 
teraz czas na następny etap, czyli budowanie. Skąd 
pomysł na poszerzenie oferty? Do kogo będzie 
ona skierowana?
Tak zgadza się, wprowadzam firmę na szersze wody. Dziś 
klienci nie mają czasu na szukanie projektanta, geodety, 
laboratorium drogowego, czy firmy wykonawczej. Chcą to 
wszystko załatwić jednym telefonem, jednym podpisem. 
Ja im to umożliwiam. Zaczynając od najmniejszych, jak na 
przykład zjazdów do posesji, czy wewnętrznych układów 
drogowych. Od projektu przez budowę po załatwienie 
wszelkich formalności związanych z odbiorem budowy, 
których jest niemało w naszym kochanym kraju (śmiech). 
Uchylę Pani rąbka tajemnicy… właśnie wprowadzamy na 
rynek nową ogólnopolską markę… więcej wkrótce… 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler

Łódź, ul. Siewna 15,
tel. 42 307 07 99
biuro@budovia.com
www.budovia.com
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Łódzka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna nie zwalnia 
tempa i mimo pandemii ko-
ronawirusa rozwija projekt 
S5 – Akcelerator Technolo-
gii 5G. Program, który daje 
startupom możliwość two-
rzenia innowacji, opartych 
o technologię 5G i testowa-
nia rozwiązań w realnych 
warunkach, czyli w fabry-
kach inwestorów strefy.

Za łączenie młodych, za-
awansowanych techno-
logicznie firm, z dużymi 
międzynarodowymi kor-
poracjami i umożliwienie 
im wspólnej pracy nad in-
nowacjami 5G strefa otrzy-
mała już kilka nagród. 
Ostatnio została docenio-
na przez dwumiesięcznik 
fDi Magazine z grupy Fi-
nancial Times. W corocz-
nym światowym rankin-
gu stref ekonomicznych, 
otrzymała aż 5 nagród 
za rozwój akceleratorów  
starupowych, w katego-
riach: gotowość do wdra-
żania technologii 5G, Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
4.0, przemysł 4.0, łączność 
i mobilność. Do akcelerato-
ra S5 Łódzkiej Strefy dołą-
czają kolejne startupy i to 
właśnie w ŁSSE rozwijają 
swój biznes.
Przedstawiamy sylwetki 
kolejnych firm, które roz-
poczynają swoją przygo-
dę biznesową w Łodzi.

TP Machines Łukasz Tomala
Tworzymy zautomatyzowaną linię do wytwarzania kosmetyków kolorowych. Praca 
urządzenia polegać będzie na precyzyjnym odmierzaniu (dozowaniu) pigmentów, 
rozdrabnianiu i mieszaniu do momentu uzyskania jednolitej masy kosmetycznej, go-
towej do konfekcji. Dzięki zastosowaniu rozwiązania IoT, mamy możliwość zdalnego 
zarządzania. Komunikacja między urządzeniami odbywa się bezprzewodowo przez 
sieć 5G, a jednostka sterująca wysyła raporty o przebiegu procesu produkcyjnego 
i czasie jego trwania do naszego komputera. Dzięki Strefie i udziałowi w akceleratorze 
S5, zdobywamy wiedzę od ekspertów z nowej dziedziny, którą możemy zaimplemen-
tować do swoich rozwiązań poszerzając portfolio i zdobywając nowych odbiorców 
technologii jednocześnie wpływając na innowacyjność i rozwój polskiego przemysłu.

IoTArchitects
Naszym celem jest prowadzenie prac rozwojowo-wdrożeniowych nad wybranymi 
technologiami telekomunikacyjnymi i IoT dla branży energetycznej, przemysłu oraz 
pokrewnych. W Akceleratorze S5 Łódzkiej Strefy rozwijamy projekt Analizatora Rf. Ma 
on na celu opracowanie oraz wdrożenie na rynku innowacyjnego mobilnego urządze-
nia, które umożliwi klientom weryfikację wybranych parametrów sieci komórkowych. 
Oczywiście z zastosowaniem różnych standardów technologii radiowej (4G, NB-IoT, 
lTE-M, 5G) dla różnych operatorów komórkowych, działając w czasie rzeczywistym.

 

HEXAR
Rozwiązanie Hexar to kompleksowa platforma onboardingowa do samodzielne-
go i zdalnego zapoznania nowego pracownika z firmą. Startup wykorzystuje tech-
nologię wirtualnej rzeczywistości. Hexar przez wsparcie działu HR daje możliwość 
szybkiego wdrożenie pracownika oraz pozwala zwiększyć jego efektywność. 
Technologia 5G wykorzystana w projekcie poprawia jakość doświadczenia użyt-
kowników korzystających z VR do celów onboardingowych oraz szkoleniowych.

Friendly Innovation
Startup wykorzystując 5G tworzy narzędzia do monitorowania, zarządzania pobo-
rem z sieci oraz optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej. EcoPlanet24 integru-
je odnawialne źródła energii, uwalnia pełny potencjał drzemiący w np. instalacjach 
fotowoltaicznych PV. Na bieżąco analizuje rzeczywiste zużycie i produkcję energii 
przynosząc wymierne oszczędności. Bilansuje zapotrzebowanie na moc gospo-
darstw domowych, osiedli, fabryk zapewniając bezpieczeństwo instalacji i sieci 
energetycznej. Dba o środowisko dostarczając unikalne proekologiczne funkcjo-
nalności rozwiązaniom SmartHome. Produkuje kompletne rozwiązanie do budowy 
inteligentnej infrastruktury ładowarek dla pojazdów elektrycznych (eMobility).

ComplexData
Raporty z 2020 roku sugerują, że tylko 19 proc. danych w przedsiębiorstwach jest 
uznawanych za przydatne i krytyczne dla biznesu, podczas gdy 28 proc. to dane 
nadmiarowe czy przestarzałe (ROT), a aż 53 proc. jest nadal uważanych za dane 
nieznane tzw. „Dark Data”. To informacje, które są niesklasyfikowane i nieoznakowane. 
Startup pozycjonuje swoje rozwiązania właśnie w tym obszarze i tworzy platfor-
mę obliczeniową wraz z procesami obsługi klientów komercyjnych. Innowacyjność 
zawiera się głównie w dedykowanych rozwiązaniach algorytmicznych, które stwo-
rzą możliwość analizy danych w poszukiwaniu ukrytych korelacji. Technologia 5G 
odpowiada m. In. za zwiększone zapotrzebowanie związane z przesyłem danych, 
a także zwiększa ilość danych, które są generowane przez urządzenia np. IoT.

Immersive Toolbox
firma zajmuje się projektowaniem, tworzeniem oraz wdrażaniem specjalistycznych 
rozwiązań wykorzystujących interfejsy immersyjne w różnych gałęziach przemy-
słu. W szczególności specjalizuje się w wykorzystaniu interfejsów rozszerzonej 
rzeczywistości (AR) w instruktażu i szkoleniu pracowników z wykorzystaniem 
urządzeń mobilnych lub gogli AR oraz sieci 5G. Działamy we współpracy z Łódzką 
Strefą oraz Akceleratorem S5, który umożliwił nam współpracę z przedstawi-
cielami przemysłu w Łodzi oraz wspiera nas w zdobyciu wiedzy eksperckiej 
z zakresu wykorzystania możliwości 5G w naszych rozwiązaniach immersyjnych.

Rewolucja 5G w Łódzkiej Strefie 



54 55

 biznes biznes

LIFE IN Łódzkie: Kolejna fala zachorowań 
na koronawirusa, to kolejne zakazy, nakazy i obostrzenia, 
ale i kryzys gospodarczy. Boimy się zatem nie tylko 
choroby. Coraz częściej łapiemy się też za portfele. Można 
przewidzieć co w najbliższym czasie wydarzy się w naszej 
gospodarce i finansach?
Marcin Ślawski: Jeśli chodzi o tegoroczną perspektywę 
to prawdopodobnie zaliczymy spadek PKB w 2020 roku 
w stosunku do roku poprzedniego o ok. 3,5-4 procent. 
Oznacza to, że znacznej części społeczeństwu będzie 
powodziło się gorzej, niż rok czy dwa lata temu, poja-
wi się też większe bezrobocie. Warto jednak zauważyć, 
że w ostatnich tygodniach powiało trochę optymizmem. 
Rynki kapitałowe, które są w pewien sposób wskaźnikiem 
wyprzedzającym, zareagowały pozytywnie na wyniki 
wyborów w Stanach Zjednoczonych oraz na wiadomości 
o szczepionkach, najpierw firmy Pfizer, później Moderny 
i kolejnej AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Je-
żeli rynki kapitałowe się nie mylą, a w większości przy-
padków tak właśnie jest, to wydaje się, że przyszły rok 
może być już znacznie lepszy w ujęciu globalnym.

W ostatnim czasie Polacy masowo 
rezygnują z lokat bankowych, 

a uzyskane w ten sposób 
pieniądze inwestują. Z Marcinem 

Ślawskim, właścicielem firmy 
Superior Investment, rozmawiamy 

o tym, w co dziś najlepiej inwestować 
oszczędności, a czego unikać.

Co w takim razie robić z naszymi oszczędnościami? 
Trzymać je na lokatach, czy jak najszybciej wypłacać i…
Cały czas największym zagrożeniem dla naszych osz częd-
ności jest inflacja, o czym już kilka razy mówiłem. Oprocen-
towanie lokat bankowych to dziś niewiele powyżej zera, ob-
ligacji skarbowych trochę więcej, ale też poniżej inflacji. Dla 
przykładu obecnie rentowność roczna polskich 10-letnich 
obligacji Skarbu Państwa to około 1,21 procenta. Każdy z nas 
potrzebuje pewnego poziomu gotówki, czyli pieniędzy na nie-
przewidziane wydatki, natomiast jeśli myślimy o pomnaża-
niu kapitału, czy nawet pokonaniu inflacji to wymienione in-
strumenty finansowe, w obecnych warunkach, raczej nie są 
najlepszym pomysłem na osiągnięcie zadowalającego zysku.

Czyli wypłacamy. Panuje opinia, że właśnie podczas 
kryzysu rodzą się największe fortuny. W takim razie 
może i nam się uda. Które branże są dziś najciekawsze 
dla inwestorów na giełdzie?
W marcu tego roku banki centralne, oprócz znacznych obni-
żek stóp procentowych, ogłosiły duże tak zwane pakiety sty-
mulacyjne, związane głównie ze skupem obligacji z rynku. 
Od tego momentu rynki kapitałowe „poszybowały w górę”. 
W Polsce również indeks rynku NewConnect, czyli alterna-
tywnego systemu obrotu, skupiający mniejszych emitentów, 
od połowy marca do sierpnia wzrósł o prawie 100 procent! 
Na rynkach kapitałowych popularne były branże, które 
mogą się rozwijać podczas pandemii, czyli na przykład bran-
ża informatyczna, telekomunikacyjna, farmaceutyczna, czy 
związana z grami komputerowymi. To w większości spółki 
funkcjonujące w modelu „growth”, czyli tak zwane spółki 
wzrostowe ogłaszające duże wzrosty przychodów w przy-
szłych okresach w związku z nowymi patentami, innowa-
cjami itd. Po drugiej stronie mamy spółki „value”, czyli nisko 
wyceniane, często o niskim zadłużeniu, dużych kapitałach 
i mniej agresywnym modelu biznesowym. Coraz częściej 
mówi się o tym, że różnica w wycenach pomiędzy tymi dwo-
ma typami spółek jest historycznie jedna z największych! 
Dodatkowo za „value” przemawia inflacja i realne ujemne 
stopy procentowe. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby nagle ta 
różnica w wycenach w krótkim okresie została drastycznie 
zmniejszona, jednak wiele kwestii przemawia za potencja-
łem spółek „value”. Kilka dni temu słyszałem wywiad z pre-
zesem jednego z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, 
który oznajmił, że w najbliższym czasie prawdopodobnie 
będzie przymierzał się do zakupów akcji spółek, które ucier-
piały na pandemii, bo ich wyceny często drastycznie spadły. 
W sytuacji stopniowego powrotu do normalności daje to 
szansę na szybką odbudowę dużej części branż i spółek.

Jak zwykle muszę zapytać o nieruchomości? Dziś może 
panuje tam lekka flauta, ale na mieszkaniach jeszcze 
chyba nikt nie stracił w dłuższej perspektywie.
Odpowiem neutralnie: to zależy. Obecnie działam bardziej 
na rynku finansowym niż nieruchomościowym, ale spróbuję 
wypowiedzieć się na podstawie własnych analiz i obserwacji. 
Po pierwsze, dużo aktywów jest dzisiaj wysoko wycenianych 
i w mojej opinii ceny mieszkań są już raczej wysokie. Oznacza 
to, że część inwestorów, będzie nadal kupowała mieszkania, 
często za gotówkę, uciekając z lokat bankowych, ale ci mniej 
zamożni mogą mieć różne problemy z uzyskaniem kredytu 

– brak zdolności kredytowej, utrata pracy i podobne. W tej 
sytuacji nie jestem przekonany, że ceny mieszkań w najbliż-
szym czasie będą jakoś drastycznie rosły. Od kilku miesięcy 
obserwuję wzrost zainteresowania działkami budowlanymi. 
Ludzie żyjąc w obostrzeniach związanych z pandemią, zdali 
sobie sprawę, że domek z ogródkiem, gdzieś na skraju miasta, 
może być dla nich dobrym rozwiązaniem. Tym samym część 
osób, zamiast kupić większe mieszkanie, prawdopodobnie 
zdecyduje się teraz i w najbliższym czasie na dom.

No to w takim razie zostają fundusze inwestycyjne – bez 
ryzyka zawsze zarobimy więcej niż na lokacie bankowej. 
Ale czy aby na pewno bez ryzyka?
Oczywiście nie bez ryzyka! Fundusze nie dają gwaranto-
wanej stopy zwrotu i podlegają określonym wahaniom. 
W szczególności te, które zawierają akcje w swoim port-
felu. Ale spora część z nich faktycznie może być dobrym 
rozwiązaniem, aby w horyzoncie średnio i długotermino-
wym pokonać inflację, dając jednocześnie dużą płynność. 
Szczególnie w przypadku większości funduszy o otwartej 
architekturze, a zwłaszcza tych, które opierają się na in-
westycjach w aktywa na globalnych rynkach.

Na koniec jeszcze pytanie dotyczące kryzysu, który 
za jakiś czas minie. Każdego z nas czeka emerytura. 
Warto sobie już wcześniej zagwarantować jakiś rodzaj 
poduszki finansowej na ten czas. Jest coś, co poleciłby 
Pan zainteresowanym?
Są różne produkty emerytalne, ale ważne są koszty tych 
produktów. Nie wszystkie sprawdzają się w obecnych wa-
runkach rynkowych. Część osób zrażona jest różnymi po-
lisami emerytalnymi, które nie przynoszą spodziewanych 
wyników. Uważam, że warto oszczędzać na emeryturę, 
ale w ramach produktów niskokosztowych, elastycznych 
i najlepiej dających jeszcze korzyści lub ulgi podatkowe. 
Takimi produktami są na przykład Indywidualne Konto 
Zabezpieczenia Emerytalnego (w skrócie IKZE) oraz Indy-
widualne Konto Emerytalne (IKE). 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIE Paweł Keler

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

jest doradcą, menedżerem i analitykiem finansowym. Od kil-
kunastu lat związany z branżą inwestycyjną. Certyfikowany 
Analityk Inwestycyjny (CAI) – Związek Maklerów i Doradców 
(ZMID). Uczestnik międzynarodowego programu z zakresu 
ekonomii, finansów inwestycyjnych oraz instrumentów finan-
sowych ‚The Chartered financial Analyst’ w ramach CfA Insti-
tute (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 Kapitałowy-
mi, studiów podyplomowych: Rachunkowość i Zarządzanie 
finansowe oraz Rynek Nieruchomości. Uczestnik kursów z za-
kresu doradztwa inwestycyjnego.

Marcin Ślawski

Łódź, al. Kościuszki 39 lok. 9/10
tel. 608 477 112
e-mail: biuro@superiorinvestment.pl
www.superiorinvestment.pl

Zachowania rynków w ostatnim czasie 
mogą zwiastować lepszy rok 2021
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LIFE IN. Łódzkie: Dobry pomysł, pieniądze czy może 
jeszcze coś innego – co jest najważniejsze w momencie, 
gdy decydujemy się na rozpoczęcie biznesu?
Marcin Pabijanek: To wszystko łączy się – pomysł, pienią-
dze, właściwy czas. Jest taka opinia, która głosi, że jak ma się 
pomysł, to można być pewnym, że na świecie kilka zespołów 
już nad nim pracuje. Od czegoś jednak trzeba zacząć, więc 
pomysł na biznes powinien wynikać z problemu, jaki chce-
my dzięki niemu rozwiązać i wartości, jaką chcemy wnieść 
dla innych. A jeśli jeszcze nasz produkt czy usługa mają 
Minimum Viable Product, czyli coś, co nie czyni ich jeszcze 
doskonałymi, ale dzięki czemu można je wprowadzić na ry-
nek, a przy tym udowodnimy, że w sposób skalowany i po-
wtarzalny możemy pozyskiwać klientów, to jestem pewien, 
że wcześniej czy później pojawią się pieniądze i sukces.

Jest takie powiedzenie, które głosi, że zanim się 
zarobi najpierw trzeba stracić. To prawda? Zawsze 
zaczynając biznes, trzeba mieć na uwadze to, 
że można zbankrutować?
Zaczynając działalność każdy przedsiębiorca i menedżer 
popełniają błędy. Są różne przyczyny, ale głównie dzieje 
się tak, ponieważ mają za mało wiarygodnych danych, 
niezbędnych przy podejmowaniu właściwych decyzji. 
Można powiedzieć, że działają wtedy po omacku, a to ni-
gdy nie kończy się dobrze.

Co w takim razie mają zrobić, żeby biznes się udał?
Mam tylko jedną radę – trzeba zminimalizować ilość 
błędów i ich cenę w postaci zmarnowanego czasu lub pie-
niędzy. Pamiętajmy przy tym, aby nie doprowadzać do 

sytuacji, w których strach przed popełnieniem błędu zde-
terminuje nasze postępowanie. Działajmy, ale ostrożnie 
i na podstawie wiarygodnych informacji.

Jakie są najczęstsze błędy finansowe popełniane 
przez Polaków?
Długo można o tym opowiadać, więc skoncentrujmy się tyl-
ko na najważniejszych. Pierwszym, nagminnie popełnia-
nym błędem, jest brak poduszki finansowej, czyli oszczęd-
ności, które zapewnią nam stabilizację w sytuacji jakiegoś 
drobnego niepowodzenia. Takie zabezpieczenie powinno 
wynosić co najmniej trzykrotność miesięcznych kosztów ży-
cia. A zatem jeżeli miesięcznie wydajemy 10 000 zł, to 30 000 
zł powinniśmy mieć odłożone i ich nie dotykać. Innym błę-
dem jest decydowanie się na kredyt hipoteczny na 30 lat. 
Jeżeli potrzebujemy kredytu to weźmy go na krótszy okres. 
Na przykład rata przy kredycie na 25 lat jest tylko nieznacz-
nie wyższa, za to okres spłaty jest o pięć lat krótszy. Kolejny 
błąd, to szukanie „dealu życia”, czyli skupianie swojej uwagi 
na czymś, co ma przynieś krociowy zysk. Zamiast tego po-
winniśmy systemowo pomnażać majątek. Błędem jest rów-
nież to, że często bardziej zależy nam na zachowaniu stanu 
posiadania niż uzyskaniu atrakcyjnego zysku. Wynika to 
z tego, że dążymy do unikania odpowiedzialności za niepo-
myślne efekty działań, ale przecież pieniądz nieinwestowa-
ny traci na wartości. Szczególnie teraz, gdy mamy rekordo-
wy poziom inflacji i nic nie zapowiada się na podwyżki stóp 
procentowych przez kolejną dekadę.

Jakiś czas temu Pan stracił swoje oszczędności… Co 
się stało?
Chciałem więcej i negowałem ryzyko, a przy okazji zła-
małem kilka prostych zasad rządzących inwestowaniem. 
Do tego nie przestrzegałem zasad zarządzania finansa-
mi osobistymi. Dziś wiem, że rynek forex to bardziej gra 
w ruletkę, a nie inwestycja. (więcej o rynku forex można 
przeczytać tutaj: https://social.estate/ruletka-zwana-fo-
rex-kto-zarabia-kto-traci/)

Jak uniknąć błędnych decyzji przy inwestowaniu?
Po pierwsze powinniśmy rozumieć naszą inwestycję i wie-
dzieć skąd bierze się w niej zysk. Po drugie, jeśli wzbudza 
ona nasz niepokój, nie należy w niej uczestniczyć. Po trze-
cie, nie można inwestować na kredyt, chyba że w nieru-
chomości, ale wówczas należy mieć odpowiedni wkład 
własny. No i po czwarte, zanim zdecydujemy się zainwe-
stować, powinniśmy najpierw spłacić swoje „złe długi”.

Po nieudanych inwestycjach zdecydował się Pan 
na karierę bankowca. Czego nauczyła Pana praca 
w banku i branży finansowej ?
Obserwowałem to, jakie możliwości inwestowania mają 
osoby indywidualne. Zauważyłem, że większość dostęp-
nych produktów – fundusze, akcje, produkty struktury-
zowane, obligacje korporacyjne – nie dają inwestorom 
poczucia bezpieczeństwa i ochrony swoich oszczędności, 

a także nie zawsze pozwalają osiągnąć stabilny zysk po-
nad inflację. Wtedy pojawił się pomysł na pośrednictwo 
w sprzedaży nieruchomości komercyjnych z przeznacze-
niem dla sieci handlowych.

Tym razem się udało. Uważa się Pan dziś 
za człowieka sukcesu?
To kwestia indywidualnej definicji tego czym właściwie 
jest ten cały sukces. Dla mnie to ogólne pojęcie i patrząc 
na mapę celów, jakie sobie wyznaczyłem kilka lat temu 
to tak, osiągnąłem 90 procent z nich. Jednocześnie nie na-
zwałbym siebie człowiekiem sukcesu, a bardziej skutecz-
nym przedsiębiorcą, szczęśliwym mężem i ojcem.

Gdyby ktoś, kto poważnie myśli o swojej finansowej 
przyszłości zapytał jak najlepiej zainwestować dziś 100 
000 zł, to co by Pan doradził?
Podejmowanie decyzji finansowych jest jak układanie 
puzzli, więc nie znając obrazka nie wiem jak dopasować 
element. Jednocześnie patrząc na masowy dodruk pienią-
dza, spodziwałbym się za 10 lat w Polsce drugiej Wene-
zueli. Tam w 2019 roku inflacja wyniosła 9585,5 procent!

Jedni mówią, że przed nami kryzys, który już niebawem 
spowoduje falę bankructw, inni uważają, że nie będzie 
tak źle. A Pana zdaniem czego możemy się spodziewać?
Mamy czasy VUCA. Termin ten, opracowali amerykańscy 
wojskowi, by opisywać rzeczywistość zimnej wojny. Pocho-
dzi on od angielskiego akronimu: volatility – zmienność, un-
certainty – niepewność, complexity – złożoność, ambiguity 
– niejednoznaczność. Pierwotnie mówił o tym, że w starciu 
dwóch zimnowojennych gigantów nie da się niczego prze-
widzieć. Dziś, w obliczu gwałtownie postępujących prze-
mian technologicznych i społecznych, coraz częściej pojęcia 
„czasy VUCA” używa się w zarządzaniu i biznesie podkre-
ślając, że nikt nie może być pewny przyszłości. Natomiast 
kryzys zawsze dla jednych jest szansą, a dla drugich zagro-
żeniem. Ja staram się zawsze widzieć szansę, bo przecież 
każda sytuacja rodzi wiele możliwości. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIE archiwum prywatne

Każda sytuacja rodzi wiele możliwości

Prekursor budowania majątku i ochrony oszczędności po-
przez crowdfunding nieruchomości komercyjnych w Polsce 
dla inwestorów indywidualnych. Wierzy, że jakość dzisiejszych 
decyzji w zakresie finansów osobistych ma wpływ na jakość 
życia w przyszłości. Twórca innowacyjnej aplikacji app.social.
estate, dzięki której indywidualni inwestorzy mogą inwestować 
w nieruchomości komercyjne od 3 000 zł, otwierając tym sa-
mym rynek, który w Polsce jest w 90% zdominowany przez 
inwestorów zagranicznych.

Marcin Pabijanek

Kilka lat temu stracił na forexie wszystkie oszczędności. Dziś pomaga budować kapitał 
inwestorom indywidualnym. Marcin Pabijanek, założyciel platformy crowdfundingu 

nieruchomości Social.Estate do inwestowania w nieruchomości komercyjne, 
podpowiada jak budować lepszą przyszłość dzięki właściwym decyzjom.

www.social.estate  tel. 881 460 820  e-mail: hello@social.estate



58 59

 styl życia styl życia

Gdy kobieta spotyka kobietę
Znajoma zapytała mnie ostatnio, czy znam łódzkie marki Vanilla Night&Day i OH!ZUZA. 
Nie znałam. Pomyślałam więc, że warto dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat. 
Przejrzałam stronę i przyznam szczerze, że bardzo zainteresowała mnie tworzona 
przez firmę bielizna nocna – tak kobieca i zmysłowa – oraz ubrania do noszenia 

na co dzień. lubię wygodę i swobodę, i to właśnie w nich dostrzegłam. Długo nie 
czekając, wybrałam się na spotkanie z Katarzyną Pastwą, założycielką obu marek.

Spotykamy się w szwalni i siedzibie firmy mieszczącej 
się w zrewitalizowanej fabryce przy ul. Struga w Łodzi, 
stolicy włókiennictwa. Tu każdego dnia 25-osobowy 
zespół tworzy zachwycającą kobiety na całym świecie 
sensualną bieliznę nocą i powstające w duchu slow fa-
shion kolekcje OH!ZUZA. Zaglądam do szwalni. Muszę 
dotknąć materiałów – mięsistych dzianin, jedwabistej 
wiskozy czy delikatnych koronek, z których powstają 
rzeczy, porozmawiać choć przez chwilę z paniami sie-
dzącymi przy maszynach. Z chęcią pokazują mi swoją 
pracę, widzę z jak wielką starannością zszywają koron-
kę z wiskozą. Moją uwagę przykuwa pan na końcu hali. 
To krojczy, właśnie przygotowuje wykroje czarnych ko-
ronek. Kolejny wykrawa elementy z wiskozy. W sumie 
pracuje tu czterech krojczych, sami mężczyźni. Mają 
więcej siły, by dźwigać bale materiału. W rogu hali dwie 
panie pakują do różowych pudełek wyściełanych białą 
bibułką bieliznę. Zanim do nich trafi, przechodzi dro-
biazgową kontrolę. Szwalni nie opuści żadna rzecz, któ-
ra miałaby choćby jedną wystającą nitkę.

Czas na kawę i rozmowę. Siadamy w gabinecie Pani 
Katarzyny, z którego widok roztacza się na całą szwal-
nię. Tylu rzeczy jestem ciekawa, tyle pytań chciała-
bym zadać naraz.

Beata Sakowska: Zacznijmy może od początku. 
Jak zrodził się pomysł na rodzinną firmę 
produkującą bieliznę?
Katarzyna Pastwa: Z potrzeby chwili, ciekawości, kre-
atywności. Prowadziliśmy wspólnie z mężem hurtownię 
bielizny, przez wiele lat interes kręcił się znakomicie. 
Początkowo prowadził go mąż ze wspólniczką, ja praco-
wałam w banku. Z wykształcenia jestem matematykiem. 
Firma dynamicznie się rozwijała, potrzebne były ręce do 
pracy. Z przyjemnością porzuciłam posadę w banku i zaję-
łam się sprzedażą. Od tego momentu bacznie obserwowa-
łam rynek modowy, bywałam na targach, rozmawiałam 
z ekspertami w branży. Coraz bardziej wciągał mnie świat 
bielizny nocnej, byłam ciekawa, jak powstają te piękne 
kolekcje, które widziałam za granicą. U nas królowały 
wówczas barchanowe piżamy, koszule nocne ze sztyw-
nej bawełny. Przypomniałam sobie, jak będąc nastolatką, 

chętnie siadałam przy maszynie i szyłam sukienki z wy-
krojów z Burdy. I nadszedł taki moment, gdy prowadzenie 
hurtowni przestało być opłacalne. Pomyślałam wówczas, 
że los rzuca mi wyzwanie. Pięknej, zmysłowej bielizny 
nocnej praktycznie nie było w Polsce na rynku, za to coraz 
bardziej rosła świadomość konsumentek. Zaryzykowa-
łam i tak firmę prowadzę już od 14 lat.

Sama Pani projektuje bieliznę nocną?
Początkowo projektowałam ją sama. Znałam branżę, 
wiedziałam jakich materiałów użyć, co z czym można 
połączyć, jakie panują trendy. Miałam dobre wyczucie, co 
do czego pasuje. Kiedy firma zaczęła się rozwijać, rozpo-
częliśmy współpracę z projektantami z Akademii Sztuk 

Pięknych. Ale nadal sama też projektuję i ponoć od razu 
wiadomo, które wzory są moje (śmiech).

Od czego Pani zaczyna pracę nad danym modelem?
Od koronki, to charakterystyczny element wszystkich 
naszych kolekcji. Dotykam ją, oglądam, sprawdzam, jak 
się zachowuje przy cięciu, patrzę na wzór – czy jest bar-
dziej sensualny, czy delikatny dla dojrzałej kobiety. I jak 
już wiem, z czym połączę tę koronkę, to siadam i rysuję 
dany model. Młodzi projektanci tworzą zupełnie inaczej 
– traktują koronkę jedynie jako uzupełnienie, a nie punkt 
wyjściowy do dalszej pracy.

Koronki kupuje Pani u rodzimych dostawców?
Niestety nie ma w Polsce koronek takiej jakości, jakich po-
trzebuję. Sprowadzam je głównie z Włoch i Francji. Za to 
wszystkie dziadziny zamawiamy z firmy produkującej 
w Pabianicach. Korzystamy wyłącznie z wysokiej jako-
ści tkanin, dzianin i koronek. Nasze klientki ubieramy 
w zrównoważone materiały – bawełnę, wiskozę, jedwab, 
cupro oraz len. Wyznajemy zasadę, że ubranie ma dostar-
czać miłych doznań i komfortu, a przy tym być sensualne.

Bielizna nocna z łódzkiej szwalni podbiła zagraniczne 
rynki. Vanilla Night&Day obecnie dostępna jest na 22 
rynkach, w tym: w Londynie, Paryżu, Rzymie, Szanghaju 
i Dubaju. Czy Polska to trudny rynek?
Nie ma różnicy, nasza bielizna nocna cieszy się dużym 
zainteresowaniem zarówno za granicą, jak i w kraju. 
W Polsce dostępna jest w ponad stu butikach, a na świe-
cie zarówno butikach, jak i domach towarowych. Mamy 
też oczywiście własny sklep online, w którym wszystkie 
nasze modele dostępne są przez 24 godziny na dobę.

Który zagraniczny rynek jako pierwszy polubił kolekcje 
Vanilla Night&Day?
Pierwszym rynkiem, który nas polubił była Anglia. Tam 
bardzo cenią pracę rzemieślniczą połączoną z artyzmem, 
a nasze kolekcje to przecież małe działa sztuki, wykonane 
z dbałością o najdrobniejszy szew. Ostatnio pokochały nas 
klientki z Australii.

Czym Vanilla Night&Day różni się od innych marek 
w tym segmencie?
Nasze projekty powstają w duchu slow fashion. Przyświe-
ca nam idea tworzenia ubrań dobrych jakościowo, o kla-
sycznych fasonach, dzięki którym nasze klientki będą mo-
gły cieszyć się nimi przez wiele lat. Kolekcje z naszą metką 
powstają z materiałów, których jakości jesteśmy pewni, 
bo zamawiamy je od sprawdzonych dostawców. Na każ-
dej płaszczyźnie myślimy o ekologii i surowcach, dlatego 
woreczki, w które pakujemy zamówienia, powstają z frag-
mentów materiałów, jakie pozostają w procesie produkcji.

Czy łatwo przebić się marce slow fashion dbającej 
o każdy detal, w tym natłoku taniej masowej produkcji?
Na razie bardzo trudno, światem rządzą blogerzy 
i in fluen cerzy, którzy wypuszczają na rynek własne kolek-
cje modowe. Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni i doce-
niona zostanie w końcu mrówcza codzienna ciężka praca 
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i z marketingu wizerunkowego znowu przejdziemy 
na marketing produktowy.

Po czternastu latach na rynku nadszedł czas na nową 
markę – OH!ZUZA. Jak zrodził się pomysł?
Z niedosytu i jednocześnie przesytu kojarzenia nas tylko 
ze zmysłową bielizną nocną. Czułam, że nasze klientki 
potrzebują czegoś więcej. Obok komfortowego snu, chcie-
liśmy podarować im wygodę również za dnia. Stąd pomył 
na markę OH!ZUZA. Znaleźć w niej można modele w stylu 
homewear, ale też lekkie sukienki, tuniki czy topy niekie-
dy kusząco eksponujące nogi, plecy czy ramiona.

A nazwa, do czego nawiązuje?
Do imienia mojej córki Zuzanny.

Pracuje z Panią?
Jesteśmy rodzinną firmą, pracują ze mną mój mąż, syn i cór-
ka. Sami chcieli, choć wiedzą, że mam trudny charakter 
i zawsze ostatnie słowo należy do mnie (śmiech). Jak na ra-
zie współpraca układa nam się bardzo dobrze. Silne relacje 
staramy się także budować z naszymi pracownikami, spę-
dzamy razem wiele godzin, bywamy na wspólnych impre-
zach, to buduje wzajemne relacje. Przy doborze pracowni-

Łódź, ul. Andrzeja Struga 78
tel. 665 121 500
e-mail: shop@ohzuza.com
www.ohzuza.com

ków bardzo zwracamy uwagę na to, by pasowali do reszty 
zespołu. Dla mnie najważniejsza w życiu jest uczciwość za-
równo w stosunku do pracowników, jak i klientów.

O czym Pani marzy?
Służbowo o tym, by można było znowu normalnie prowa-
dzić firmę. Czas pandemii jest dla nas wszystkich wyjątkowo 
trudny. Nigdy nie myślałam, że kiedykolwiek dożyję takich 
czasów. Jak otwierałam firmę w roku 2006, też nie było wca-
le dobrze, zbliżał się kryzys, ale z tym, co mamy obecnie do 
czynienia nigdy się nie mierzyliśmy. A prywatnie uwielbiam 
podróże i za nimi tęsknię najbardziej. Marzę o normalności 
w każdym aspekcie naszego życia. Nie lubię życia w lęku 
i strachu. Dziś nikt z nas nie jest pewien, czy przeprowadzi 
firmę bez szwanku przez te wszystkie sztormy. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Progressivo, Albert Pabijanek

#MagicznePierniki – to świąteczna akcja połączona z li-
cytacją pierników. Udział w niej biorą aktorzy, sportowcy, 
projektanci, blogerzy – słowem osoby znane i lubiane, 
które zdobią przygotowane przez organizatorów pierniki. 
Kwoty uzyskane z licytacji pomogą Fundacji Dom w Łodzi 
przetrwać trudny czas.

Fundacja Dom w Łodzi od 13 lat prowadzi dom dziec-
ka dla chorych, osieroconych lub porzuconych przez 
swoje biologiczne rodziny dzieci. To jedyny w Polsce 
dom dziecka dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. 
Miejsce, w którym przewlekle chore i porzucone 
przez rodziców dzieci mają zapewnioną całodobową 
opiekę medyczną i codzienną rehabilitację. To przede 
wszystkim bezpieczny i kochający dom.

Pandemia sprawiła, że Fundacja znalazła się w cięż-
kiej sytuacji. „Dom w Łodzi”, jak wiele innych fundacji 
w Polsce, utrzymuje się m.in. ze zbiórek pieniężnych or-
ganizowanych podczas różnych eventów. W tym roku 
większość takich wydarzeń została odwołana i zbiórki 
się nie odbyły. Swój udział w akcji #MagicznePierniki 
zapowiedzieli m.in. Euzebiusz Smolarek, Marcin Zając, 
Siostry ADiHD, Anna Maria Wesołowska, Katarzyna Da-
cyszyn, Ewa Kozieradzka, Grubson, Magdalena Micha-
lak, Marcin Gortat, Ola Szwed, Pavel Samokhin, Kamil 
Maćkowiak i wielu innych. Wspierających przybywa 
z każdym dniem. Akcja rozpoczęła się przed kilkoma 
tygodniami, a licytacje przewidziane są od 29 listopada 
do 13 grudnia br. Zadaniem uczestników akcji będzie 
ozdobienie pierników dostarczonych przez organizato-
rów. Mogą to robić sami, ale do pomocy mogą również 
doprosić swoich najbliższych. Komplet lukrów i innych 
ozdób zapewniają organizatorzy.

Oprócz ozdobienia piernika, każdy z uczestników 
będzie miał jeszcze jedno zadanie – zrobić i opubliko-
wać zdjęcia albo fotorelację z malowania pierników 
na swoich prywatnych profilach na Facebooku i Insta-
gramie. Ma to zachęcać zainteresowanych licytacją do 
wzięcia udziału w zabawie. Do każdego wylicytowa-
nego ciastka dołączony będzie specjalny certyfikat 
autentyczności, informujący o tym, kto je ozdobił.

Pierwszy piernik na aukcję udekorował Marian 
Lichtman. Jak mówił nie było to łatwe zadanie, ale war-
to było. – Dzieciom trzeba pomagać, zachęcam kolegów 
artystów do wzięcia udziału w akcji, która pomoże cho-
rym dzieciom z jedynego takiego domu w Łodzi.

Organizatorami akcji są: Polski Związek Piłkarzy, Agencja 
Wszechmogąca Kamila Wasielczak, Studio fotograficzne ulanka.
net Katarzyna Ulańska, Kancelaria radcy prawnego Martyna 
Popiołek, NenaArt Irena Pięta. Magazyn LIFE IN. Łódzkie objął 
wydarzenie patronatem. Zaglądajcie na naszą stronę www.lifein.
pl, gdzie na bieżąco informować będziemy o przebiegu akcji.

Pomagamy Fundacji 
„Dom w Łodzi”
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Nie epatuj znanym logo na torebce, 
wyraź nią siebie 

Ona torby wymyśla, projektuje i przygotowuje do produkcji, on zajmuje się 
całą resztą – sprzedaje je, promuje, dba o sprawy księgowo-administracyjne 
i nadzoruje produkcję. Ona jest projektantem i wykładowcą w łódzkiej ASP, on 

lokalnym przedsiębiorcą. Prywatnie są małżeństwem. Postanowili stworzyć własną 
linię produkcyjną torebek i akcesoriów. Dziś Katarzyna i Bartosz Wróblewscy 

opowiadają nam o swoim pomyśle na biznes i marce „Wróblewska”.

LIFE IN Łódzkie: Czemu wykładowca akademicki, osoba, 
która tłumaczy studentom, czym jest sztuka, decyduje 
się na własny biznes?
Katarzyna Wróblewska: Ponieważ współczesny wykła-
dowca nie może być tylko teoretykiem. Każdy człowiek 
buduje swój autorytet dopiero wtedy, kiedy sam potrafi 
wdrożyć w życie to, o czym opowiada studentom i czego 
ich uczy. Dlatego dziś sztuka, którą ja uprawiam, czyli de-
sign, fashion ma sens tylko wtedy, gdy jej efekt – w moim 
przypadku są nim damskie torebki – potrafi znaleźć na-
bywcę. Uważam, że tworzenie torebek czy butów tylko 
po to, by stały na półce, pozbawione jest sensu.

Czyli wszystko na sprzedaż?
Katarzyna Wróblewska: Nie wszystko, ale nawet naj-
piękniejsza sztuka, jeżeli nie ma relacji z przemysłem 
i przede wszystkim z nabywcami, to ślepy zaułek. Sztuka 
musi być weryfikowana. Co z tego, że przygotuję – w moim 
mniemaniu – piękną torebkę, skoro nikt jej nie będzie 
mógł kupić? Jak ocenić wartość takiej sztuki?

To wydaje się chyba proste – skoro będzie ona stała 
na półce i nikt nie będzie mógł jej kupić, to albo jest 
bardzo droga, albo nie jest fajna…
Katarzyna Wróblewska: No właśnie, stąd mój pomysł 
na to, aby zmierzyć się z biznesem. I niech on zweryfiku-
je czy to, co robię, jest sztuką. Natomiast nie ukrywam, 
że nie podjęłabym się tego, gdyby mój mąż nie zajmował 
się biznesem. Nie poradziłabym sobie od strony bizneso-
wej, finansowej i marketingowej.

Czyli cała „czarna robota” spadła na Pana?
Bartosz Wróblewski: Tak, ale nie mam z tym problemu, 
ponieważ zajmuję się tym na co dzień. Fascynujące jest 
jednak budowanie czegoś od początku, a w tym przypad-
ku nowej marki „Wróblewska”. Obserwowanie jak wzrasta 
zainteresowanie nią, pojawiają się nowi nabywcy, a propo-
nowane projekty zbierają pochlebne opinie.

Dlaczego za swoją dziedzinę i twórczą 
i biznesową wybrała Pani akurat 
torebki. Aż tak Pani je lubi?
Katarzyna Wróblewska: Uwielbiam, 
ale w tym akurat nie jestem odosobnio-
na. Jakieś 95 procent kobiet lubi torebki. 
One przecież nas definiują. Kiedyś prze-
czytałam tekst o tym, czym dla kobiety 
jest torebka, fragment pozwolę sobie za-
cytować: Ona jest dla kobiety najlepszym 
przyjacielem, powiernikiem sekretów, 
komunikatem o jej statusie społecznym 
i środkiem autoekspresji.

Dzieło sztuki użytkowej, element 
stylizacji, czy w wymiarze 
bardziej praktycznym miejsce do 
przechowywania telefonu i kilku 
innych drobiazgów – czym dla Pani 
jest torebka?
Katarzyna Wróblewska: Jeżeli chodzi 
o funkcje, które musi spełniać torebka, 
to należą do nich wszystkie, które Pan 
wymienił. Jednak jako dojrzała ar-
tystka, która nie tylko zajmuje się de-
signem, spróbowałam spojrzeć na to-
rebkę inaczej. Dla mnie jest to piękny 
przedmiot, wyrażający moją wrażli-
wość artystyczną i spełniający swo-
je wszystkie praktyczne funkcje. To 
połączenie sztuki z jej użytkowością. 
Dlatego moje torebki zawsze muszą 
budzić emocje – jednym będą się podo-
bać, a innym nie. Jedni będą pragnęli 
je mieć, a drudzy wybiorą innego pro-
jektanta. One nigdy nie mogą być tylko 
przedmiotami, spełniającymi określo-
ne funkcje. Poza tym torebki dziś stały 
się ważnymi i elitarnymi przedmiota-
mi, które się kolekcjonuje. Wiele kobiet 
traktuje torby jak dzieła sztuki i inwe-
stuje w nie ogromne pieniądze.

Dlaczego akurat naturalną skórę 
wybrała Pani za tworzywo do 
uprawiania swojej sztuki i z niej 
wyczarowuje torby, torebki i portfele?
Katarzyna Wróblewska: Z wyborem 
tworzywa nie miałam najmniejszych 
dylematów. Należę to twórców, któ-
rych fascynuje rzemiosło unikalne, 
ręcznie wytwarzane przedmioty, 
a naturalna skóra do tego idealnie pa-
suje. Jest to przy tym materiał, który 
wymaga wyjątkowego traktowania – 
jeden płat skóry, nigdy nie jest podob-
ny do drugiego, mają inną strukturę, 
inaczej załamuje się na nich światło. 
Właśnie ta różnorodność wpłynęła 
na mój wybór.

Czy każda zaprojektowana torba jest 
wykonana w jednym egzemplarzu, czy 
też są to powtarzalne realizacje?
Bartosz Wróblewski: Są to projekty 
powtarzalne, dlatego, że dziś żadna 
marka, nie może istnieć bez ciągłej 
obecności w mediach społecznościo-
wych. Zdjęcia zrealizowanych projek-
tów trafiają na Facebook, Instagram, 
Pintrest. Prezentujemy je w katalo-
gach, na naszej stronie internetowej. 
Są wszędzie tam, gdzie mogą być za-
uważone. I są zauważane, a jeżeli ten 
sam projekt spodoba się kilku osobom 
i każda z nich chce mieć tę samą toreb-
kę, to trzeba im ją zaoferować. Propo-
nujemy zatem limitowane serie. Każ-
da torebka ma wszytą na stałe metkę, 
na której jest miesiąc i rok produkcji 
i właśnie swój numer. Do torby dołą-
czany jest specjalny certyfikat auten-
tyczności. Jest to niejako podpis arty-
sty, który ją zaprojektował.

Jest coś, co charakteryzuje Pani 
twórczość, sprawia, że proponowane 
projekty są wyjątkowe 
i niepowtarzalne?
Katarzyna Wróblewska: Jest to coś, 
co w świecie sztuki użytkowej ma 
dziś spore znaczenie – zminimalizo-
wane odpady, projekty w duchu slow 
fashion, wielofunkcyjność, możli-
wość samodzielnego modyfikowania 
i przekształcania. Niektóre zapro-
jektowane przeze mnie torby, po roz-
pięciu ich w określonych miejscach, 
zmieniają kształt. Dzięki temu nie 
nudzą się i mogą służyć przez kilka 
sezonów. Do tego dochodzi wyjątkowa 
jakość materiałów i wykonania, a tak-
że ich trwałość. Warto też podkreślić, 
że we wszystkich swoich projektach 
ogromną uwagę przywiązuję do deta-
li i wykończenia. One są dopracowane 
w każdym szczególe. Charakteryzują 
je też oryginalne zdobienia skóry i do-
datków –  począwszy od metki, która 
jest osobno przygotowywana do każ-
dej torby, a na sprzączkach, paskach 
i ozdobnikach kończąc.

Jak przebiega wykonanie jednej 
torby? Dostaje Pani już gotową skórę, 
czy musi Pani ją sama wyprawić, 
nadać jej kolor, wyciąć odpowiedni 
kształt, zszyć...? Robi to Pani sama, czy 
korzysta z pomocy podwykonawców?
Katarzyna Wróblewska: W wykona-
niu torebki najtrudniejsze jest jej wy-
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myślenie i zaprojektowanie. Zawsze, kiedy zabieram się 
za nowy projekt, poszukuję inspiracji – czytam książki 
na ten temat, chodzę na wystawy sztuki, podpatruję swoich 
ulubionych artystów.

Wróćmy jeszcze na chwilę do procesu tworzenia torby. 
Zaczyna go pomysł i projekt. Co dalej?
Katarzyna Wróblewska: Dalej szukam najlepszego two-
rzywa, zastanawiam się, z jakiej skóry ma być wykonana 
torba, jakie zastosować dla nie wzory, kolory. Przeglądam 
próbki materiałów i kiedy trafię na właściwy, składam 
zamówienie w zaprzyjaźnionej włoskiej hurtowni skór. 
Właściciel zna moje potrzeby, wie o tym, że interesuje mnie 
wysoka jakość, więc zawsze dostaję doskonały materiał. 
Później muszę określić jakiego koloru ma być podszewka, 
jaki pasek i wszystkie niezbędne detale. Myślę też o tym, 
jak gotowa torba ma być zapakowana, w jakie pudełko. Na-
stępna jest makieta torby, co pozwala mi zwizualizować to, 
co mam w głowie. Muszę przecież wiedzieć, czy wielkość 
torby i jej kształt są właściwe i będą mi odpowiadać. Kiedy 
makieta jest już gotowa, a ja jestem z niej zadowolona, do 
pracy przystępuje kaletnik. Od niego dostaję pierwowzór 
torby, którą zakładam na ramię i sama sprawdzam, czy jest 
taka, jak bym chciała. Wtedy jest czas na poprawki, zmiany 
i jakieś uzupełnienia. I jak już uporam się z tym wszystkim, 
możemy rozpoczynać produkcję.

Stworzyliście Państwo markę „Wróblewska”, którą 
sygnujecie realizowane projekty i weszliście z nią 
na rynek. Co skłoniło Was do takiej decyzji?
Bartosz Wróblewski: O własnej produkcji myśleliśmy 
już od jakiegoś czasu, ale jak to często bywa w takich sy-
tuacjach, do działania pchnął nas zbieg okoliczności. Zo-
staliśmy kiedyś poproszeni przez organizatorów pokazu 
mody, aby wyposażyć modelki w torebki. Kilka projektów 
mieliśmy gotowych, więc nie stanowiło to problemu. To-
rebki tak się spodobały, że zaraz po pokazie wszystkie 
sprzedaliśmy. Postanowiliśmy wtedy pójść za ciosem 
i na poważnie zaczęliśmy myśleć o tym, żeby z pasji zro-
bić projekt biznesowy. Jesteśmy na początku drogi, ale już 
widzimy, że to dobry pomysł, a świadczy o tym zaintereso-
wanie najnowszą kolekcją.

Gdzie można kupić torebki z marką „Wróblewska”?
Bartosz Wróblewski: Cała kolekcja jest dostępna na na-
szej stronie www.bywroblewska.com. Można tam obej-
rzeć wszystkie projekty i złożyć zamówienie. Wszystkie 
nowości pokazujemy też w naszych mediach społeczno-
ściowych. Tam można je również zamówić. Niedawno 
rozpoczęliśmy współpracę z butikami w Polsce, Francji 
i Kanadzie, ale myślimy też o innych butikach, dla któ-
rych jest to interesujące uzupełnienie ich oferty. Zresztą 
mamy już kilka zapytań czy bylibyśmy zainteresowani 
wystawieniem u nich toreb. Współpracujemy także ze sty-
listkami influencerkami, które do pełnej realizacji swoich 
projektów potrzebują torebek i wielu innych akcesoriów.

www.ByWroblewska.com  shop@bywroblewska.com  tel. 606 210 666  602 666 999

Jest Pani projektantką i jednocześnie nauczycielem 
akademickim – w łódzkiej ASP prowadzi Pani zajęcia ze 
studentami na Wydziale Sztuk Projektowych. W której 
roli czuje się Pani lepiej?
Katarzyna Wróblewska: Projektowaniem zajęłam się 
zaraz po studiach. Na kilka lat trafiłam wtedy do duże-
go producenta butów, gdzie poznałam wszystkie tajniki 
produkcji obuwie. Później dostałam propozycję powrotu 
na uczelnię, która potrzebowała projektanta praktyka. 
I praktycznie od tego momentu całe moje życie zawodowe 
z jednej strony związane jest z projektowaniem, a z dru-
giej z uczelnią i kształceniem studentów. Trudno mi dziś 
oddzielić obie te kwestie i w obu rolach czuję się dobrze, 
jednak najważniejsze było i jest dla mnie kształcenie stu-
dentów. Tego nie zamieniłabym na nic innego. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Monika Szałek, Bartosz Wróblewski

LIFE IN Łódzkie: Przed wprowadzeniem lockdownu 
i zamknięciem gastronomii Mono Cafe cieszyła się 
sporym zainteresowaniem gości. Jak radzicie sobie teraz?
Anna Zając: To prawda, że przez te kilka miesięcy działal-
ności, bo trzeba pamiętać, że otworzyliśmy się w połowie 
czerwca, udało nam się zdobyć fantastycznych gości i przy-
zwyczaić ich do tego miejsca. Pomogła w tym oczywiście na-
sza działalność internetowa i to, że jesteśmy blogerami, influ-
encerami i twórcami dwóch dużych festiwali. Od początku 
informowaliśmy w sieci o naszej kawiarni i myślę, że dzięki 
temu od razu udało nam się szeroko wypromować Mono Cafe.
Jakub Zając: Działamy dalej, tylko dziś świadczymy usługi 
z odbiorem osobistym lub z dowozem na terenie Łodzi. Cały 
czas można u nas zamówić dania, desery, kawę i napoje. Przy-
gotowaliśmy nowe menu, które jest dostępne na naszej stro-
nie, a kucharze zaproponowali naprawdę doskonałe dania.

Rozmawiamy o lokalu, znajdującym się w Monopolis, 
miejscu, które stało się wyjątkowym, nie tylko dla 
łodzian. Czy dobrze się tu prowadzi biznes?
Anna Zając: Kiedy zaczęliśmy myśleć o otwarciu lokalu, 
to zawsze podkreślaliśmy, że miejsce, w którym on będzie, 
musi być wyjątkowe. Nie tylko nasz lokal, ale cała prze-
strzeń wokół. Zależało nam też na tym, żeby było komfor-
towo i bezpieczne. Monopolis zobaczyłam przypadkiem, 
przeglądając Facebook i od razu mi się spodobało. Umówi-
liśmy się na spotkanie i kiedy tylko przyjechaliśmy do Mo-
nopolis, od razu podjęliśmy decyzję, że chcemy tutaj być.
Jakub Zając: Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że do-
konaliśmy doskonałego wyboru. Dziś doceniamy to miejsce 

Od rana do wieczora w dobrym smaku

Mono Cafe
Blogerzy, influencerzy, organizatorzy 

dwóch największych w Polsce festiwali 
dla twórców internetowych postanowili 

stworzyć w Łodzi miejsce pełne 
kultury, z dobrą kawą i doskonałym 
jedzeniem. Znaleźli je w Monopolis, 
a ich Mono Cafe jest dziś jednym z 
najpopularniejszych łódzkich lokali. 
O tym, dlaczego zdecydowali się 

zainwestować w nowoczesną 
kawiarnię, opowiadają Anna i Jakub 

Zając, właściciele Mono Cafe.
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za to, że jest pełne kultury, bezpieczne i, co ważne, blisko 
centrum Łodzi. Łatwo tu dotrzeć, nie ma problemu z parko-
waniem, a każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie.
Anna Zając: Uczucie, kiedy wchodzimy do środka Mono-
polis jest bezcenne – bezpieczna enklawa z cudowną at-
mosferą. Tutaj naprawdę można się dobrze poczuć.

A swoich stałych gości już macie?
Anna Zając: Mamy i to z całej Polski. Znają nas z dotychcza-
sowej działalności, a do Mono Cafe zaglądają, żeby zobaczyć 
jak tu jest i jak nam się wiedzie. W ten sposób promujemy 
Łódź, a przy okazji dokładamy swoją małą cegiełkę do roz-
woju miasta. Cieszy nas to, bo oboje pochodzimy z Łodzi.
Jakub Zając: Do tego co mówi Ania warto dodać, że począ-

tek działalności pozytywnie nas zaskoczył. Zakładaliśmy, 
że ten biznes będzie się rozkręcał stopniowo, ale już pierw-
sze dni pokazały, że się myliliśmy. Zainteresowanie loka-
lem przerosło nasze oczekiwania, a goście zaczęli tu tłum-
nie przychodzić. Musieliśmy reagować i zatrudniać nowe 
osoby, bo inaczej nie poradzilibyśmy sobie z obsługą.

W życiu zawodowym zajmujecie się zupełnie innymi 
sprawami – jesteście blogerami, organizujecie 
wydarzenia dla tych, którzy interesują się nowymi 
mediami i technologią. Skąd pomysł na kawiarnię?
Anna Zając: Influencerami jesteśmy od dziewięciu lat – pro-
wadzimy bloga, jesteśmy aktywni w social mediach. Nieco 
później zaczęliśmy organizować wydarzenia dla twórców 
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internetowych, czyli Festiwal See Blogers i Festiwal Kobiet 
Internetu. Pierwszy odbywa się w Łodzi, a drugi w Gdańsku.
Jakub Zając: Warto zaznaczyć, że oba te wydarzenia roz-
wijały się stopniowo. Pierwszy See Blogers zgromadził 
niewiele ponad sto osób, ale w ostatnim uczestniczyło już 
prawie dwa i pół tysiąca twórców internetowych. W tym 
roku musieliśmy jednak odwołać oba wydarzenie.

Wróćmy zatem do tego, skąd pomysł na kawiarnię…?
Anna Zając: No właśnie, oba organizowane przez nas wy-
darzenia absorbują nas całkowicie. Pomyśleliśmy więc, 
że warto mieć takie miejsce, które będzie przystankiem 
między tymi wydarzeniami i naszymi podróżami. Na po-
czątku wcale nie myśleliśmy o lokalu gastronomicznym, 
bardziej o miejscu spotkań dla branży. Z czasem nasze po-
mysły ewoluowały i któregoś dnia doszliśmy do wniosku, 
że takim miejscem może przecież stać się kawiarnia. Ale, 
jak to mówią, im dalej w las, tym więcej drzew, więc jak 
już wymyśliliśmy kawiarnię, to przyszły inne pomysły – 
śniadania, lunche, jakieś przekąski wieczorne do alkoholi, 
których mamy całkiem spory wybór…

No właśnie – można u Was wypić wyjątkową kawę, zjeść 
ciasta i desery, ale również macie śniadania, lunche, 
piwo i doskonałe wino. Czym zatem jest Mono Cafe 
– kawiarnią, restauracją, bistro?
Jakub Zając: Sami o Mono Cafe mówimy, że to nowocze-
sna kawiarnia, do której przychodzi się nie tylko na kawę 
z deserem, ale też, żeby coś zjeść. Ale jak powiemy, że Mono 
Cafe to kawiarnia z elementami bistro, to też nie będzie-
my dalecy od prawdy. Nasi goście traktują to miejsce róż-
nie. Niektórzy wpadają na doskonałą kawę i ciastka, a inni 
umawiają się u nas na kolację przy dobrym winie.
Anna Zając: Dopowiem tylko, że „cafe” w nazwie nasze-
go lokalu jest nawiązaniem do włoskich inspiracji. Tam 
bardzo często lokale z dopiskiem „cafe” w nazwie oferują 
szerokie menu i łączą funkcje kawiarni i restauracji. 

Kiedy rok temu prezentowaliście koncept na lokal, 
mówiliście, że ma być to przystań dla kreatywnych ludzi 
branży internetowej z całej Polski. Tak się dzieje?
Anna Zając: Mono Cafe to nie jest lokal tylko dla influen-
cerów. Oczywiście można u nas spotkać twórców interne-
towych, ale bywają także aktorzy, muzycy i wiele innych 
ciekawych osobowości. Proponujemy nie tylko wydarze-
nia związane z branżą internetową, zapraszamy też do 
oglądania fajnych filmów, czy słuchania muzyki na żywo. 
Organizujemy różne okolicznościowe wydarzenia, jak 
choćby spotkania z autorami książek. Ostatnio była u nas 
Joanna Przetakiewicz, ze swoją najnowszą książką.
Jakub Zając: Przychodzą do nas młodzi i starsi, zaglądają 
mamy z dziećmi, dla których przygotowaliśmy wyjątkowy 
kącik do zabawy z oryginalnymi klockami. Mamy fanów lite-
ratury, którzy spotykają się u nas, by poczytać na głos książki. 
Są artyści, którzy występują na Scenie Monopolis. Nie nasta-
wiamy się na jakąś jedną grupę gości, chcemy, żeby w Mono 
Cafe dobrze czuli się wszyscy. 

Wspominał Pan, że zaproponowaliście nowe menu 
z daniami na wynos. Co można zamówić w Mono Cafe?

Jakub Zając: Długo by opowiadać, co zaproponował nasz  
szef kuchni, więc wspomnę tylko o zupie cebulowej, go-
towanej na białym winie, z grzankami zapiekanymi 
serem grana padano. Jest wołowina po burgundzku, po-
liczki wieprzowe z gnocchi duszone w czerwonym winie 
i tymianku, pierogi ze szpinakiem i ricottą w sosie z gor-
gonzoli. Mamy też pyszne kanapki na ciepło, wyjątkowe 
sałatki i makarony, które produkujemy sami. Cały czas 
oferujemy nasze desery, makaroniki, francuskie herbaty 
Dammann i aromatyczne włoskie kawy Illy. Jest wybór.

Mówi Pan o szefie kuchni w kawiarni…
Jakub Zając: Tak, mamy w Mono Cafe szefa kuchni. Jeżeli 
naszym gościom proponujemy śniadania, lunche i kolacje, 
to musieliśmy mieć kogoś, kto stworzy menu i będzie miał 
nadzór nad kuchnią. Potrzebowaliśmy kogoś wyjątkowe-
go i los zesłał nam Łukasza Czapiewskiego, który swoje 
doświadczenie zdobywał w wielu doskonałych restaura-
cjach. Udało się nam ubłagać go, żeby został z nami na dłu-
żej i dzisiaj zarządza już zespołem pięciu kucharzy.

Zawsze, kiedy tu jestem, zastanawiam się, czy ten skuter 
można uruchomić, czy jest on tylko podkreśleniem 
włoskich inspiracji tego miejsca?
Anna Zając: Nie pan pierwszy pyta o to. To nie jest atrapa, moż-
na wsiadać i jechać. Powiem więcej – Piaggio Vespa to nowy 
skuter, który dostaliśmy od przedstawiciela producenta. Tak 
mu spodobał się nasz lokal i włoskie inspiracje, które mamy 
tu na każdym kroku, że zaproponował nam współpracę.

Mono Cafe ma nie tylko skuter. Oferujecie gościom 
również filiżanki. Jest zainteresowanie?
Anna Zając: Zamówienia płyną z Polski i z zagranicy przez 
cały czas. Nasi goście, szczególnie spoza Łodzi, pytali nas, 
czy i jak można je kupić. Mówili, że w ten sposób na co dzień 
będą mieli w domach namiastkę Mono Cafe. Zamówiliśmy 
już czwartą partię filiżanek. Sami jesteśmy zaskoczeni tym, 
że stały się tak popularne, bo przecież Mono Cafe to marka, 
która jest na rynku niecałe pół roku.

Oboje pochodzicie z Łodzi, ale jakiś czas temu los rzucił 
Was do Trójmiasta. Po kilku latach życia nad morzem 
postanowiliście jednak wrócić do Łodzi. Dlaczego?
Anna Zając: Wyjazd do Trójmiasta był spontanicz-
ną decyzją. Kiedy skończyłam studia dziennikarskie, 
postanowiliśmy z mężem wyjechać z Łodzi. Już wte-
dy planowałam założenie bloga, więc stwierdziliśmy, 
że w Trójmieście pójdzie nam z tym lepiej. To była szalo-
na decyzja, ale z perspektywy czasu okazała się nie taka 
zła. Tym bardziej że będąc nad morzem, zaczęliśmy bar-
dziej doceniać Łódź. Za każdym razem, gdy tutaj przyjeż-
dżaliśmy, widzieliśmy jak miasto się zmienia i trzy lata 
temu postanowiliśmy wrócić.
Jakub Zając: W przypadku miasta, dziewięć lat, to wy-
starczająco dużo czasu, żeby dostrzec zmiany. Tym bar-
dziej kiedy one są dynamiczne i widać je na każdym kro-
ku. Można powiedzieć, że Łódź dziewięć lat temu i obecna, 
to dwa różne miasta. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski 
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Projekt „New CreATIVE trails” (w skrócie „Native”) re-
alizowany jest we współpracy instytucji i organizacji 
reprezentujących cztery kraje. Jego siłą napędową są 
Rada Miejska Borås w Szwecji, Rada Miejska Prato we 
Włoszech, Akademia Sztuk Pięknych Łodzi oraz Ka-
taloński Klaster Mody (MODACC). Wszystkie te insty-
tucje są członkami europejskiej sieci tekstylnej ACTE.

Do projektu zakwalifikowano dziesięciu projek-
tantów. Zostali oni wybrani w konkursie organizo-
wanym przez Unię Europejską ze środków przezna-
czonych na program „Kreatywna Europa”. Głównym 
celem „Native” jest promowanie 10 utalentowanych 
młodych europejskich projektantów mody. Każdy 
z nich jest związany poprzez studia, bądź prowadzo-
ną działalność projektową, z jednym z krajów, które 
biorą udział projekcie.

Projekty młodych twórców
Zadaniem młodych projektantów będzie stworzenie 
i wyprodukowanie kolekcji we współpracy z wybraną 
firmą tekstylną. Wszystkie prace będzie można póź-
niej zobaczyć na wirtualnej wystawie, zorganizowanej 
w kilku miastach Europy. Dzięki temu, że projekty mło-
dych twórców dotrą do międzynarodowej publiczności, 
będą oni mieli okazję wypromować swoją działalność 
artystyczną i projektową. Z kolei udział w specjalnym 

Native, czyli jak promować młode talenty

Projekt Native daje mi możliwość weryfikacji posia-
danych kompetencji na tle utalentowanych kolegów 
z zagranicy. Mam również nadzieję, że będzie furtką do 
zdobycia kolejnych stopni w moim rozwoju, w sferze 
kreatywno-projektowej i merytorycznej, a także pomo-
że mi przy realizacji kolejnych projektów. Pomoc finan-
sowa i mentoringowa, którą organizatorzy zapewnili 
wszystkim uczestnikom, z pewnością ułatwi stworze-
nie profesjonalnej kolekcji, która powstanie pod okiem 
specjalistów z branży światowej mody. Jestem prze-
konana, że niezwykłym doświadczeniem biznesowym 
i nauką zawodu na rynku międzynarodowym będzie 
współpraca z zagranicznymi firmami. Z kolei publika-
cje prasowe i wystawy zagraniczne umożliwią mnie 
i wszystkim uczestnikom tak zwane visibility, czyli szero-
kie pokazanie się ze swoją twórczością. A samo to jest 
nieocenioną pomocą przy budowaniu naszych portfolio 
i wizerunku młodej marki modowej. Projekt jest dla mnie 
także szansą na zdobycie nowych międzynarodowych 
kontaktów, znajomości zagranicznych, polepszenie 
własnego portfolio, a w przyszłości na lepsze projekty 
i kontrakty.

Kasia Sylwia Wójcik
twórczyni projektu Cathy Silvia Voget

Native to moja szansa

programie edukacyjnym, będącym częścią projektu, 
inspirowanym i wspieranym przez ekspertów-mento-
rów, umożliwi im naukę i rozwój umiejętności. Polskich 
projektantów reprezentuje Katarzyna Sylwia Wójcik, 
związana z łódzką ASP. Pozostali projektanci to Linus 
Leonardsson, Nuria Costa i Ane Castro, Silvia Parapar, 
Alimac, Weng Tzu Chun, Marc Martha, Lisa Ivarsson, 
Lourdes Bernabe.

Kreatywne staże w firmach modowych
W czasie trwania projektu młodzi projektanci będą 
mogli również odbyć staże kreatywne w firmach mo-
dowych, instytucjach artystycznych i kulturalnych 
oraz stowarzyszeniach działających na rzecz branży 
modowej we Włoszech, Polsce, Szwecji i Hiszpanii. 
Twórcy i realizatorzy projektu liczą na to, że ich inicja-
tywa spotka się z zainteresowaniem branży, a dzięki 
temu uda się stworzyć stały dialog międzykulturowy 
i międzypokoleniowy. Dzięki temu młodzi projektan-
ci będą mogli lepiej zrozumieć różnorodność kulturo-
wą, a także nawiązać takie relacje, które pozwolą im 
wejść na nowe rynki.

Pięć wystaw i webinary
W ramach projektu jego organizatorzy zaplanowali 
i przeprowadzili dwa webinary. W pierwszym „Go-

spodarka w obiegu zamkniętym” gospodarzem był 
Ola Bąkowska, a prelegentami Gwen Cunningham 
i Hilde van Duijn. Ich wystąpienia poświęcone były 
strategii projektowania kołowego i kompromisów 
oraz wyzwań związanych z utylizacją odzieży i po-
tencjalnych rozwiązań obiegowych.

W drugim „Prawo własności” na zaproszenie Do-
roty Stępniak wzięli udział prawnicy Maxi Bohn 
i Konrad Gliściński. Ten webinar dotyczył praw 
własności intelektualnej, od pomysłu po produkcję 
i sprzedaż.

Zakończenie projektu planowane jest na lata 2021-
2022. W tym czasie w różnych europejskich miastach 
odbędzie się pięć wystaw, na których zostaną zapre-
zentowane prace projektantów. Wielki finał zaplano-
wany jest na przełom lat 2021/2022. Zostaną wówczas 
zaprezentowane kolekcje projektantów i podsumowa-
ny zostanie konkurs Rebelpin.

Projekt jest współfinansowany z programu Unii Eu-
ropejskiej „Kreatywna Europa”, a realizują go cztery 
podmioty: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Rada 
Miejska Borås w Szwecji, Rada Miejska Prato we Wło-
szech oraz Kataloński Klaster Mody MODACC. Wszyst-
kie te instytucje są członkami europejskiej sieci tek-
stylnej ACTE, której głównym celem jest współpraca 
i wymiana doświdczeń związanych z promocją sekto-
ra odzieżowego.

Cele projektu
 z Lepsze wykorzystanie kreatywności, projektowa-

nia i nowych technologii.
 z Opracowywanie nowych i innowacyjnych produk-

tów o wysokiej wartości dodanej i opłacalności.
 z Aktualizacja wiedzy, podnoszenie umiejętności 

i kompetencji młodych projektantów i osób z sekto-
ra kreatywnego.

 z Promocja dialogu międzykulturowego/międzypo-
koleniowego i lepszego zrozumienia różnorodności 
kulturowej pomiędzy młodymi projektantami i oso-
bami z sektora kreatywnego.

 z Wzmocnienie umiejętności budowania kontaktów 
i komunikacji u młodych projektantów i osób z sekto-
ra kreatywnego.

 z Zwiększenie szansy na wejście na nowe rynki i po-
prawa pozycji rynkowej młodych projektantów i osób 
z sektora kreatywnego. 
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LIFE IN Łódzkie: Kolory wyblakły, meble straciły blask 
i styl, panele na podłodze trzeszczą… Nasze mieszkanie 
podoba się nam coraz mniej. Co trzeba zrobić, żeby 
znowu poczuć się w nim dobrze?
Dorota Kasznicka: Czasem nie trzeba burzyć, by stwo-
rzyć nowe. Wystarczy trafna zmiana kolorów ścian, me-
bli, drzwi, kilka designerskich detali, jeżeli wymiana to 
tylko zużytych elementów, czy dekoracji okien. Obecny 
rynek oferuje ogromny wybór farb do różnych nawierzch-
ni, mnóstwo gadżetów do „podrasowania” starej rzeczy-
wistości wnętrza. Modna stała się szybka metamorfoza 
mieszkania, albo lokalu przez internet.

Na czym ona polega?
Właściciel przysyła mi zdjęcia pomieszczenia do zmiany, a ja 
w odpowiedzi przesyłam propozycję konkretnych rozwią-
zań – jakie kolory, meble, obrazy, lampy. Później wystarczy 
tylko dokonać zamówień z linków, które podsyłam i gotowe.

Nowoczesny apartament, stary dom, postindustrialne 
pomieszczenia – czy każde wnętrze traktuje Pani 
tak samo?
Zdecydowanie nie! Przecież każdy chce być indywidualny 
i niepowtarzalny. Wszystko tak naprawdę zależy od inwe-
stora, który jest decydentem, ja wykonuję „brudną robo-
tę”, by sprostać oczekiwaniom, bo najważniejsze jest, aby 
we własnym wnętrzu czuć się „u siebie” w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Nie zrobię komuś wnętrza glamour, jak 
jest podróżnikiem i kocha styl kolonialny, uważam, że po-
rozumienie w mojej pracy to właśnie późniejszy sukces. Ja 
tylko mogę zaoferować swój talent, wiedzę, lata praktyki.

Co ile lat powinniśmy zmieniać wnętrze mieszkania, 
domu?
Jak się zabrudzą ściny (śmiech), ale tak naprawdę zmiany to 
cała masa powiązanych wątków z życia, zmieniamy gdy rodzi 
się dziecko, tworzy się nowy związek, gdy potrzebujemy od-
miany po traumatycznych przeżyciach. Wnętrze ma ogromny 

Ważna jest sztuka wyboru
W swoich mieszkaniach i domach 
wszyscy gromadzimy namiastki 
pragnień i potrzeb bliskich naszej 

naturze. Ja pomagam to uporządkować 
stylowo, ponieważ niejednokrotnie te 
wnętrza są chaotyczne i nieprzyjazne, 

wręcz destrukcyjne. O stylizacji 
wnętrz, a także ludzi opowiada 

Dorota Kasznicka, projektantka wnętrz, 
stylistka, właścicielka studia DK Styl.

wpływ na naszą psychikę, przywołuje wspomnienia lub je 
gasi, dodaje nam powera lub przytłacza.

Co jest dziś na topie jeżeli chodzi o aranżację wnętrza?
Na pewno wychodzimy już z industrialnych bieli i modnej 
do niedawna szarości, teraz królują ciekawe faktury i ze-
stawienia odcieni kolorów nasyconych i zdecydowanych 
lub przypudrowanych, w zależności czy chcemy stworzyć 
dom pełen zabawy, czułości, dom do rozmyślania, czy dom 
pobudzający kreatywność. Kolorem Roku 2020, według 
badań producenta farby Dulux, została miętowa szarość, 
która w zestawieniu z vintage miodowy tworzy duet ideal-
ny – ciepło, elegancko, interesująco i nietuzinkowo. Teraz 
mamy czas eco, myślimy, co kupujemy i po co. Modne jest 
restaurowanie niezwykle stylowych mebli z lat 60., wsze-
lakie kredensy w stylu PRL, highboardy z manufaktury 
Morke Mobler, po ikonę polskiego designu – fotel 366 za-
projektowany przez Józefa Chierowskiego, jakże zgrabny, 
ergonomiczny i stylowy dziś! Witryny z Art Deco też dziś 
zachwycają wzorzystymi orzechowymi fornirami w politu-
rze, są synonimem luksusu i piękna. Kolejnym nurtem jest 
bliskość natury, chcemy mieć kwiaty i mech na ścianach, 
otoczaki wokoło wolnostojącej wanny w salonie i ogródek 
skalny na środku salonu. To bardzo dobry kierunek, szcze-
gólnie w tak zmieniającym się świecie, kiedy nie możemy 
wyjść do natury lub nie mamy czasu, pochłonięci pracą.

Kiedyś usłyszałem powiedzenie: Pokaż mi, jak mieszkasz, 
a ja powiem ci, jaki jesteś. Czy z wnętrza mieszkania, tego 
jak wygląda, co w nim jest, rzeczywiście można wyczytać 
nasz charakter, osobowość?
Oczywiście! Już na „pierwszy rzut oka” widać czy zamieszku-
jący osobnik to romantyk, introwertyk, twórca sztuki, nauko-
wiec, podróżnik. Wszyscy gromadzimy namiastki pragnień 
i potrzeb bliskich naszej naturze, ja pomagam to uporządko-
wać stylowo, ponieważ niejednokrotnie te wnętrza są cha-
otyczne i nieprzyjazne dla domownika, wręcz destrukcyjne.

W czasie pandemii znacznie więcej czasu spędzamy 
we własnych czterech ścianach. Co zrobić, żeby szybko 
i małym nakładem finansowym poprawić wygląd 
mieszkania, a tym samym swój komfort?
Niezwykle ważna jest zieleń w pomieszczeniach, przyja-
zne kolory, harmonia. Dobrze jest wygospodarować sobie 
taki miniazyl ze wszystkim, co nam jest bliskie, stworzyć 
odrobinę prywatności, nawet gdy miałby być to tylko ru-
chomy parawan w kwiaty, dzielący przestrzeń od pozosta-
łych domowników, czy współpracowników.

Jak pracuje Pani nad aranżacją wnętrza? Sama czy 
wspólnie z właścicielami mieszkania?
Działam solidnie, według wypracowanego przez lata sche-
matu: Wywiad – Potrzeba – Projekt/Aranżacja – Realizacja. 
Współpraca i kompromis to podstawa dobrego efektu, za-
wsze pamiętam, że nie projektuję dla siebie, tym bardziej 
że mam projekty od stanu deweloperskiego pod klucz, 
z nadzorem nad ekipami remontowo-budowlanymi. Oczy-
wiście każdy ruch potwierdzony jest akceptacją inwestora/
właściciela, czasem jest to kontakt face to face, a czasem tyl-
ko poczta elektroniczna i zdjęcia z postępu prac.

Co jest trudniejsze – wymyślić wygląd wielkiego domu, 
loftu czy małego mieszkania?
Małe M wymaga kompaktowych rozwiązań – wszystko 
w pigułce – ekonomia funkcjonalności, duże powierzch-
nie stylowego „wypełnienia”, więc paradoksalnie stopień 
trudności jest ten sam.

Zajmuje się Pani nie tylko aranżacją wnętrz, ale także 
– o ile można tak powiedzieć – aranżacją ludzi. Krótko 
mówiąc, jest Pani również stylistką. To jest trudniejsza 
sztuka?
Jest, tylko w innej materii. Chcemy się podobać, chcemy, żeby 
nasze wnętrza się podobały i wszystko wokół nas. Tak jest 
niezmiennie od lat. „Podobają się panu moje kwiaty” – to są 
pierwsze słowa, jakie wypowiedziała Małgorzata do Mistrza 
w powieści Michaiła Bułhakowa – „Mistrz i Małgorzata”. 
Wszyscy jesteśmy ciekawi tego, jak nas widzą inni.

Wyróżnij się, albo giń! To powiedzenie dotyczy raczej 
skutecznych działań w mediach społecznościowych 
niż naszego wyglądu, ale… Czy nie jest tak, że coraz 
częściej próbujemy uciec od sieciówek i założyć na siebie 
coś oryginalnego?
Na szczęście minął już czas wyróżniania się na siłę, kiedy 
wszystko wokoło było szare i nic nie było w sklepach, tylko 
materiał z rolki i krawcowa, a jeansy z Peweksu były symbo-
lem luksusu. Jakże wymowna jest scena z filmu Yuma, kiedy 
Zyga grany przez Jakuba Gierszała zrzuca szare ubranie wy-
mieniając je na zachodni blichtr. Teraz kobiety i mężczyźni 
mają świadomość dobrego wyglądu, a galerie oferują już 
dobre marki, niekoniecznie za gigantyczne pieniądze, ale 
czasami nie umieją go zaproponować, stworzyć. Nie wie-
dzą jakie kolory łączyć, jakie fasony nosić. Oryginalność 
musi być nienachlana i dobra jakościowo, żeby nie otarła się 
o kicz. Warto czasem zaszaleć, ale nie wszędzie to przyniesie 
pożądany efekt. Podziwiam i pochwalam salony mody szy-
jące na miarę, to już wyżyny klasy i stylu, co nie oznacza, 
że w zwykłej sieciówce nie da się dobrze ubrać, da! I to z po-
wodzeniem – ważna jest sztuka właściwego wyboru.

Jest Pani także projektantką ubioru, stworzyła kilka 
własnych stylizacji w tym całą linię ubrań ze skóry. Która 
dziedzina jest dla Pani najistotniejszą – aranżacja wnętrz, 
stylizacja ubioru czy projektowanie ubrań?
Design, styl, klasa, ponadczasowość, elegancja, wyjątko-
wość, odkrywczość, twórczość, sztuka – to określenia, któ-
re najlepiej pokazują spójność wnętrza i ubioru. Nie mam 
tu faworyta. Autorska unikatowa kolekcja odzieży skórza-
nej to było wyzwanie na zlecenie, stylizacje teatralne też 
były jednym z ciekawszych moich projektów, ale wnętrza 
towarzyszą mi od zawsze. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski

DK Styl

tel. 577 170 007
e-mail: dkstyl@dkstyl.pl
www.dkstyl.pl



Wyjście do opery, zabawa sylwestrowa, a może bal karnawałowy? Nic z tego, 
pandemia zamroziła nasze życie towarzyskie aż do odwołania. Co w takim 
razie ma zrobić kobieta, która lubi bywać, a która bywać nie może? Niewiele, 
ale czekając na lepszy czas, może zafundować sobie kieckę z mojej najnowszej 
kolekcji. Ta kolekcja jest adresowana do kobiety współczesnej – silnej, świadomej 
swojego ciała, potrzebującej mieć wybór. 

Kiedy po raz kolejny wprowadzono obostrzenia, zakazy i nakazy, byłam już 
w połowie drogi do ukończenia nowej kolekcji sukien wieczorowych. Zada-
łam sobie wtedy dwa pytania: Skoro odwołano wszystkie imprezy, obowią-
zuje zakaz spotkań towarzyskich i nawet wizyta w operze zabroniona, to po 
licho tworzyć coś nowego? A zatem czy w obliczu nieuniknionego siedzenia 
w domu przez najbliższych kilka miesięcy jest sens kończyć ten projekt? 

Kobieta, jak same wiecie, zawsze musi mieć jakiś wybór. Ja miałam taki: 
odłożyć pracę nad kolekcją i czekać nie robiąc nic lub działać dalej. Chcę 
ubierać kobiety, chcę dawać im wybór w odnalezieniu swojego stylu, a two-
rząc nowe projekty, myślę o każdej z Was. Poza tym kocham swoją pracę. 
Mój wybór był zatem prosty. Kolekcję ukończyłam. Sesja zrobiona. I teraz 
postanowiłam ją Wam pokazać. Niech to będzie dla nas wszystkich taka 
modoterapia. Jeśli nie dla ciała, to przynajmniej dla umysłu. I pamię-
tajcie – nie zawsze będzie tak jak teraz, jak w jakimś złym śnie. 

Ta kolekcja jest adresowana do kobiety współczesnej – silnej, 
świadomej swojego ciała, potrzebującej mieć wybór. W prezento-
wanych kreacjach zastosowałam materiały, które pięknie opły-
wają sylwetkę i podkreślają kobiece atrybuty. Jako dodatek 
zastosowałam transparentny tiul, który dodaje sensualno-
ści. Zwróćcie też uwagę na zabawę długościami sukienek. 
Takie stopniowanie sprawia, że kreacje stają się bardzo 
oryginalne i unikatowe. 

To tyle. Resztę same zobaczcie tu i na moim Facebo-
oku. Zdaję sobie sprawę, ze w najbliższym czasie niewiele 
będziemy miały okazji, aby ubrać taką kreację, ale powtórzę 
raz jeszcze – pamiętajcie, że ten smutny czas minie. Potraktujcie 
zatem moją kolekcję tak, jak ja ją traktuję – jako modoterapię. I sko-
ro my kobiety zawsze musimy mieć wybór, to wybierzmy. Zamiast 
siedzieć w domu w dresach, albo czymś podobnym, zróbmy sobie 
prezent. Łatwiej będzie nam czekać na ten lepszy czas! 

Beata frankowska

Kobieta musi mieć 
wybór!

Studio Mody BEA

www.bea-studio.pl
kontakt@bea-studio.pl
tel. 510 165 080 
facebook.com/studiomodybea
instagram.com/beatafrankowskafollowme
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LIFE IN Łódzkie: Appellation – skład wina i oliwy, to 
wyjątkowe miejsce na „winnej” mapie Łodzi. Miejsce 
z misją...
Piotr Wendołowski: Tak, a misją Appellation jest rozpo-
wszechnianie kultury picia wina. Chcemy edukować, do-
starczać możliwie jak najlepsze wina w atrakcyjnej cenie. 
Dlatego też jesteśmy sommelierami, mamy doświadczenie 
i wiedzę, którą lubimy się dzielić. Kluczowa dla nas jest 
staranna selekcja win. Wiele sklepów winiarskich tworzy 
swoją selekcję w oparciu o medale, o to, co napiszą o winach 
w znanych szanowanych pismach i innych mediach winiar-
skich, to co jest aktualnie modne. Nie wybraliśmy tej drogi 
na skróty, szukamy perełek, win mniej znanych, które za-
chwycają, zanim znajdą się w winiarskich rankingach.

Na przykład jakich?
A choćby takich, jak Nectar Dei, Nittardi czy Rocca di Fra-
sinello z Toskanii.

Czy w Polsce możemy mówić o kulturze picia wina?
Dziś jest już ukształtowana grupa ludzi, która poszukuje 
dobrego wina, chce wiedzieć o nim jak najwięcej i jak wła-
ściwie je łączyć z potrawami. Potwierdzają to też statysty-
ki. Kiedy na świecie sprzedaż wina nieco maleje, w Polsce 
cały czas wzrasta. Trzeba pamiętać, że startujemy zupeł-
nie z innego pułapu, niż kraje zachodnie. Powoli uczymy 
się pić wina wytrawne i świadomie wybieramy je zamiast 
win półwytrawnych, półsłodkich i słodkich.

No właśnie, od czego najlepiej zacząć naszą 
prywatną degustację?
Na początek polecam wina wytrawne ze słodkim aromatem 
i niezbyt wysoką kwasowością. Zmysły są wtedy oszukane. 
Dobrym przykładem jest włoskie pecorino lub pecorello. To 
białe, wytrawne wino, w którym wyczuwalna jest gruszka, 
renkloda, szarlotka i intensywna brzoskwinia. Z czerwo-
nych znakomitym wyborem jest primitivo, którego w ofer-
cie mamy kilkanaście rodzajów. Primitivo jest szczepem, 
który daje wina wytrawne bądź na pograniczu wytrawno-
ści, z resztkową słodyczą, ale też z intensywnymi słodkimi 
nutami aromatycznymi ciemnych owoców, suszonej śliwki, 

Appellation
wino jest dla nas najważniejsze!

Piotr Wendołowski, którego gościmy dziś na łamach, nie uznaje drogi na skróty 
w temacie dobrego wina. W Appellation ma różne gatunki i rodzaje, a między nimi 

perełki, czyli wina nieznane, ale zachwycające. Jako miłośnik tego trunku, chce 
edukować ludzi i upowszechniać kulturę wina. I robi to z doskonałym skutkiem.

wiśni, wiśni w czekoladzie, wanilii, tytoniu. Nie możemy 
traktować wina wyłącznie jako napoju. Pijąc je, nie zastana-
wiamy się nad aromatem, a to w nim wyczuwalne jest bogac-
two i szlachetność.

Czyli degustację zaczynamy od nosa?
Można tak powiedzieć, ale musimy pamiętać o odpowiednim 
naczyniu, w którym aromat wina zostanie zatrzymany. Nie 
może być to zwykła szklanka na nóżce, tylko kieliszek, które-
go ścianki zwężają się ku górze. Ważna jest temperatura po-
dawania. Dla białych, 6-12 stopni Celsjusza, przy czym lżejsze 
i słodsze w tych niższych, a bardziej zbudowane w wyższych 
temperaturach. Czerwone w granicach 14-17 stopni, przy 
czym lekkie wina chłodniejsze, a im bogatszej struktury, tym 
cieplejsze. Przed degustacją, butelka powinna być wcześniej 
otwarta. Białe co najmniej dwie minuty przed, a czerwone 
przynajmniej pół godziny. Wino powinniśmy też pić w odpo-
wiednich okolicznościach i atmosferze. Bardzo często towa-
rzyszy temu jedzenie. Wówczas trzeba pamiętać o odpowied-
nim sparowaniu wina z podawanymi potrawami.

Przyjęło się, że czerwone wino pasuje do czerwonego 
mięsa, a białe do drobiu i ryby. Czy rzeczywiście tak jest?
Przede wszystkim trzeba sprawdzić, co determinuje smak 
potrawy. Czy jest to mięso, a może sos? Jeżeli mamy biały 
sos i on się wybija, to musimy iść w stronę białych win. 
Trzeba sprawdzić wiodący składnik. Jeżeli to będą zioła, 
cebula lub czosnek możemy wybrać chardonnay. W przy-
padku ostrzejszych smaków należy pomyśleć o winach 
bardziej intensywnych, ze słodką naturą, jak pecorino. 
Mówiąc o daniach z mięs czerwonych i ciemnych sosów, 
do wyboru jest cała gama win czerwonych. W przypadku 
klasycznego steka może być to cabernet sauvignon lub san-
giovese, to ostatnie bardzo dobrze czuje się też z pomido-
rami i grzybami. Do kaczki świetnie pasuje pinot noir, ale 
jeżeli kaczuszka jest w słodkim ciemnym sosie to i primiti-
vo będzie bardzo dobre. Jeżeli chodzi o sery, to białe wino 
należy podawać do serów krótko dojrzewających. Na przy-
kład do koziego idealnie pasuje Sauvignon Blanc. Do twar-
dych, długo dojrzewających podajemy czerwone wino, do 
ostrych serów pleśniowych wzmacniane muscaty czy wina 
Sauternes z Bordeaux lub słodkie tokaje z Węgier.

W ofercie Appellation jest blisko 400 win z różnych 
krajów Europy. Jak wyglądała ich selekcja?
Jeszcze będąc na studiach, wybrałem się do Francji na wino-
branie. Trafiłam do Burgundii, a tam do zamku Aloxe-Cor-
ton koło Beaune. Zapukałem do drzwi ogromnej posiadło-
ści i zanim zdążyłem coś powiedzieć, zostałem zaproszony, 
razem ze stojącym za mną Francuzem, na degustację wina 
z najwyższej półki. Wtedy postanowiłem, że chce się tym 
zajmować. Przez kolejne lata zdobywałem wiedzę. Najpierw 
uczyłem się od Francuzów, później odwiedzając inne kraje 
europejskie. Każdy wyjazd służył poznawaniu win. Koncep-
cja stworzenia składu wina, łączącego hurtownię i sklep, 
narodziła się 10 lat temu w Wielkiej Brytanii, gdzie trafi-
łem do podobnego miejsca. Przy tworzeniu oferty kierowa-
łem się dobraniem odpowiednich jakościowo win w dobrej 
cenie, które sam postawiłbym w domu przy okazji spotkań 
z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Jest sporo win włoskich 

z różnych regionów, na przykład z Friuli, Veneto, Piemontu, 
Umbrii, Toskanii, Abruzji, Lazio, Apulii, ale także z Sardynii 
i Sycylii. Z Francji sprowadzam głównie Bordeaux oraz wina 
z Burgundii i Langwedocji. W ofercie są też wina niemieckie 
z Palatynatu, kapitalne rieslingi, wina hiszpańskie, głównie 
z regionów Katalonii, Ribera del Duero, Rioja, Jumilia. Pole-
cam też polskie winnice Turnau czy Saint Vincent.

Na półkach obok wina stoją oliwa i whisky…
Wszak Appellation to skład wina i oliwy. Oliwa i wyroby 
z niej są dla nas niezwykle istotne, mamy w ofercie oliwy 
wielokrotnie nagradzane na światowych konkursach, na-
wet uważane za najlepsze na świecie jak De Carlo z Apulii, 
Fonte di Foiano z Toskanii, Viola Il Sincero z Umbrii czy 
Janko Franc Morgan ze Słowenii. Whisky to głównie fan-
tastyczne single malt, w tym spory wybór „torfów” z Islay, 
oprócz tego rumy z kilku krajów Ameryki Łacińskiej.

Appellation nie samym winem jednak żyje. Organizuje 
Pan tutaj wystawy, koncerty…
To prawda, w ciągu ostatnich ponad sześciu lat zorganizo-
waliśmy 16 wydarzeń z cyklu Kultura Wina. Były między 
innymi wernisaże prac malarskich takich artystów, jak 
Dariusza Fieta, Krystyny Raczkiewicz, Leszka Bartkie-
wicza, Jarosława Żero. Swoje recitale zagrali u nas Blue 
Cafe, znakomity trębacz jazzowy Jerzy Małek czy japoń-
ska pianistka, finalistka konkursu chopinowskiego, Miy-
ako Arishima, a także świetni muzycy flamenco. Nasz cykl 
Kultura Wina łączy się zawsze z wizytą zaprzyjaźnione-
go producenta win, a po niej jest degustacja. Samych de-
gustacji wina poprowadziliśmy ponad 200 i kilkanaście 
degustacji spirytualiów. Niestety z wiadomych powodów 
musieliśmy się wstrzymać, ale mam nadzieję, że wiosną 
wrócimy z nowymi degustacjami i koncertami. Dziś jed-
nak pracujemy intensywnie, koncentrujemy się na znajdo-
waniu nowych ciekawych win i wprowadzaniu nowości 
na cały następny rok. Rozszerzyliśmy naszą ofertę o świet-
ne włoskie kawy ziarniste, sery i prosciutto, oliwki, octy 
balsamiczne, trufle, ale wino jest dla nas najważniejsze. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Paweł Keler

Appellation. Skład Wina i Oliwy

Łódź, ul. Uniwersytecka 15
tel. 603 700 410
e-mail: info@appellation.pl
www.appellation.pl

Przed degustacją, butelka powinna 
być wcześniej otwarta. Białe co 

najmniej dwie minuty przed, a czerwone 
przynajmniej pół godziny „
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LIFE IN Łódzkie: Co takiego jest w Edenie, że jest lepszy 
od innych takich miejsc?
Mariusz Cząstkiewicz: To miejsce powstało z pasji, z zau-
roczenia, z potrzeby ucieczki przed ciężkim, bezdusznym, 
wielkomiejskim życiem. Jest w nim nie tylko magia cu-
downej przyrody, ale to również spora część historii życia 
całej mojej rodziny – żony, córki, syna, no i mojej własnej. 
Kiedy ćwierć wieku temu pierwszy raz przyjechaliśmy 
z żoną do Rajskiego, to zakochaliśmy się w tym miejscu. 
Postanowiliśmy, że właśnie tu będzie nasze miejsce na zie-
mi. Parę lat temu uznaliśmy, że trzeba się podzielić magią 
tego miejsca z innymi miłośnikami Bieszczadów i zaczęli-
śmy budowę Edenu. Najpierw powstały domki wypoczyn-
kowe, a po kilku latach hotel. Eden to dla nas coś więcej, 
niż tylko miejsce gdzieś w Bieszczadach. I pewnie dlatego 
jest dla nas tak wyjątkowe. Staramy się też, aby było wy-
jątkowe dla naszych gości.

A co go wyróżnia spośród innych takich miejsc?
A choćby to, że jest u nas część hotelowa i całoroczne domki. 
W związku z tym możemy przyjąć różnych gości. Wpadają 
do nas pary na romantyczny weekend. Gościmy grupy zor-
ganizowane, które szukają miejsca na integrację i szkolenia. 
Przyjeżdżają rodziny z dziećmi, które mogą liczyć na wiele 
różnych atrakcji. To wszystko sprawia, że naprawdę jest to 
miejsce, w którym fajnie spędza się czas.

Romantyczny weekend we dwoje brzmi interesująco. 
Na co może liczyć para, która zdecyduje się przyjechać 
do Edenu?
Na pewno na Rajskie SPA, które można zarezerwować 
na wyłączność. W strefie spa do dyspozycji gości jest ba-
sen, jacuzzi, grota solna, trzy rodzaje saun – mokra, sucha 
i infrared. Posiadamy też gabinety odnowy biologicznej 
i siłownię. Do tego zapewniamy ciszę, spokój, spacery nad 
Sanem pod rozgwieżdżonym niebem. W lecie rejsy po Za-
lewie Solińskim, a zimą kuligi. W najbliższym czasie za-
praszamy pary na powitanie u nas Nowego Roku. Przygo-
towaliśmy specjalną ofertę na ten wyjątkowy czas.

Kto jest głównym klientem Edenu?
Często zaglądają do nas rodziny, szukające bezpiecznego miej-
sca i fajnych atrakcji dla starszych i najmłodszych. Dlatego 
właśnie z myślą o tej grupie naszych gości przygotowaliśmy 
ofertę świąteczną. Będzie można u nas spędzić prawdziwie 

Eden Rajskie SPA – to więcej, niż 
tylko miejsce gdzieś w Bieszczadach 

„Eden Rajskie SPA” to wyjątkowe miejsce na turystycznej mapie Polski. Powstał 
z potrzeby serca, jako miejsce odpoczynku od wielkomiejskiego życia. W Bieszczady 

na romantyczny weekend we dwoje, rodzinne Święta Bożego Narodzenie 
i na powitanie Nowego Roku albo na narty zaprasza Mariusz Cząstkiewicz, właściciel.

rodzinne Boże Narodzenie. Takie, jak wszyscy lubimy – z do-
brą kuchnią, śpiewaniem kolęd przy ognisku w przeszklo-
nej wiacie i obdarowując się prezentami. Cieszymy się także 
sporym zainteresowaniem grup zorganizowanych, szcze-
gólnie firm. Na ich potrzeby mamy przeznaczone dwie sale 
konferencyjne oraz restaurację o powierzchni ponad 350 
mkw. Dziś trudno zadowolić takich klientów, ale nam się 
udaje. Może ze względu na atrakcje, które im oferujemy.

Na przykład jakie?
Dla osób potrzebujących adrenaliny i lubiących aktywnie 
spędzać czas zorganizujemy wyprawy samochodami tere-
nowymi, paintball, spływy pontonami, wyprawy kajakowe, 
survival. Na tych, którzy potrzebują wyciszenia i spokoju 
czeka basen, piesze wyprawy po Bieszczadach, degustacje 
wina, biesiady z muzyką na żywo, przejazd kolejką wąsko-
torową, z której można ujrzeć malownicze widoki i zabytki.

Rozumiem, że na rodziny z małymi dziećmi również 
czekają atrakcje. Jakie?
Wychowywały się tutaj nasze dzieci, częściowo na budo-
wie (śmiech), więc zawsze zwracamy uwagę na potrzeby 

najmłodszych. Na terenie kompleksu znajduje się duży, 
bezpieczny plac zabaw na świeżym powietrzu. Tutaj ma-
luchy znajdą zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownicę, rowery, 
pojazdy i inne atrakcje. No i jeszcze cudowne, czyste po-
wietrze! A kiedy pada deszcz, albo wieje wiatr w hotelu 
czeka na nich nowoczesny, kolorowy i bajkowy świat ma-
lucha z atrakcjami do zabawy.

Ile osób może jednocześnie uczestniczyć 
w organizowanej w hotelu imprezie?
Jeżeli chodzi o ilość miejsc noclegowych, to w domkach 
dysponujemy 60 miejscami noclegowymi. W hotelu mamy 
90 miejsc noclegowych, z czego większość w rodzin-
nych, dwupoziomowych apartamentach składających się 
z dwóch pokoi, salonu, łazienki i dodatkowej toalety.

Ze względu na pandemię coraz więcej osób rezygnuje 
z wyjazdów zagranicznych. Bezpieczniej czują się 
w Polsce. To chyba szansa dla takich miejsc, jak Eden?
Mam taką nadzieję, tym bardziej że my bardzo dbamy 
o bezpieczeństwo naszych gości. Wszystkie domki i prze-
strzeń hotelowa są odseparowane od siebie, regularnie 
ozonowane i naświetlane lampami UV. Posiłki dostarcza-
my bezpośrednio do domków, apartamentów. Do spa go-
ście są wpuszczani w małych grupach, oddzielnie z każde-
go domku lub apartamentu, a po każdej wizycie wszystko 
jest dokładnie dezynfekowane.

A w zimie Eden też przyjmuje gości. Narciarze i fani deski 
mogą gdzieś w okolicy poszaleć na stoku?
W najbliższej okolicy działa w zimie kilka wyciągów nar-
ciarskich. Najbliżej jest na stoki w Kalnicy i Bystrem. W Kal-
nicy do dyspozycji narciarzy są trzy trasy o różnym stopniu 
trudności. Z kolei w Bystrem koło Baligrodu czekają dwie 
trasy, w tym jedyna w Bieszczadach wyczynowa, posiada-
jąca homologację FIS. Trochę dalej jest jeszcze kilka innych, 
na przykład w Ustrzykach Dolnych i Lesku. Mile zaskoczeni 
będą też miłośnicy narciarstwa biegowego. Mamy dla nich 
sporo szlaków w Bieszczadach. Śnieg, dzika przyroda i oto-
czenie bieszczadzkich szczytów sprzyjają temu, żeby spró-
bować swoich sił na biegówkach.

Fani tego skrawka Polski mówią, że są góry i są 
Bieszczady. Dla Pana czym są Rajskie, dolina Sanu, no 
i właśnie Bieszczady?
To azyl, który pozwala na wytchnienie od codziennych obo-
wiązków. Miejsce, którego nie można nie kochać. Jak raz 
się tu przyjedzie, to później marzy się o powrocie. Do tego 
Rajskie i dolina Sanu, to najbardziej strategiczne miejsce 
w Bieszczadach. Z jednej strony blisko do Zalewu Solińskie-
go i do wysokiej partii Bieszczadów, a z drugiej daleko od 
zatłoczonych szlaków i miejsc. Tu zaczyna się pasmo Otrytu 
– najdziksza część Bieszczadów, gdzie panuje niesamowita 
cisza, a wędrówki mają wyjątkowy urok.

Niebawem Święta Bożego Narodzenia, Sylwester 
i karnawał. Będzie u was można spędzić wtedy czas?
Zapraszamy zarówno na święta, jak i na powitanie Nowego 
Roku, do magicznej, rajskiej krainy, gdzie niedźwiedź smacz-
nie śpi, a wilki przemykają pod lasem. (śmiech) Z daleka od 

wszystkich problemów i ryzyka związanego z koronawiru-
sem. Mamy świadomość, że na huczne zabawy sylwestrowe 
w tym roku nie ma co liczyć, ale jesteśmy przekonani, że tur-
nusy świąteczne i noworoczne się odbędą. Już od miesięcy, 
z powodzeniem stosujemy zalecane procedury sanitarne. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski

38-610 Bukowiec, Rajskie 26
tel. 13 439 0000, 699 670 150
e-mail: edensc@edensc.com
www.edensc.pl



LIFE IN Łódzkie: Dlaczego zdecydowała się Pani 
na własny biznes i dlaczego akurat teraz?
Agnieszka Kostrzewa-Sarnowicz: To wynik zbiegu kil-
ku okoliczności. W lutym tego roku rozpoczęłam pracę 
w jednej z łódzkich firm. Pierwszego dnia pracy moje 
dziecko trafiło do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. 
Mając do wyboru pracę i opiekę nad dzieckiem wybrałam 
oczywiście dziecko, ale to nie spodobało się mojemu pra-
codawcy. Tak zostałam osobą bezrobotną. To było bardzo 
przykre doświadczenie i szkoła życia, ale, jak to mówią, 
nie ma tego złego… Dziecko wyzdrowiało, a ja zaczęłam 
się zastanawiać na tym, czy etat w biurze ma sens, skoro 
mogę robić to samo na własny rachunek i być sama sobie 
szefem. Decyzję podjęłam szybko, a pomogła mi w tym 
rodzina. Zdecydowaliśmy, że założę własną firmę, spe-
cjalizującą się w pozyskiwaniu unijnego dofinansowania 
oraz w rozliczaniu i koordynowaniu unijnych projektów. 
Kiedy dowiedziałam się, że akurat rusza projekt „Innowa-
cyjny biznes”, nie zastanawiałam się długo i w maju tego 
roku złożyłam swój formularz zgłoszeniowy. Zakwalifi-
kowałam się, a w sierpniu uzyskałam pozytywną ocenę 
biznesplanu i tym samym znalazłam się na liście rankin-
gowej osób rekomendowanych do dofinansowania.

Praca na etacie ma jednak swoje dobre strony.
Nie zaprzeczam, ale uważam, że praca na swoim ma dobrych 
stron więcej. Ważna dla mnie była zawsze równowaga po-
między pracą a życiem, czyli „work – life balance”. Jak więk-
szość kobiet pełnię kilka ról społecznych: prowadzę swój biz-
nes, jestem matką dwójki dzieci, żoną i córką. Własny biznes 
pozwala mi decydować o tym, czym się w danym momencie 
zajmę. Sama też decyduję, z kim pracuję, co robię i kiedy.

Czy etat w biurze ma sens, skoro Czy etat w biurze ma sens, skoro 
możesz być swoim szefem?możesz być swoim szefem?

Kiedy straciła pracę, postanowiła założyć swoją firmę. Postarała się o dotację 
i została swoim szefem. Działa na trudnym rynku, ale – jak mówi – łatwych dziś 

nie ma. W całym dotychczasowym życiu zawodowym pozyskała i rozliczyła 
dofinansowania o wartości 35 mln z! O swojej działalności biznesowej opowiada 

Agnieszka Kostrzewa-Sarnowicz, właścicielka firmy EMIlJAN Projekty Unijne.

Zajmuje się Pani doradztwem biznesowym. 
W jakim zakresie?
Działam na trzech płaszczyznach. Pierwsza to doradztwo 
w zakresie pozyskiwania unijnego dofinansowania dla 
firm i instytucji. Pomagam znaleźć odpowiedni pomysł, 
projekt, wypełnić i złożyć wszystkie niezbędne wnioski 
o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami 
i załącznikami. Druga sfera działalności to przygotowa-
nie biznesplanów dla osób, które chcą założyć własną 
działalność gospodarczą i uzyskać na to dotację. Trzecia 
to koordynowanie projektów unijnych, które uzyskały 
dofinansowanie. W tym zakresie wykonuję wszelkie pra-
ce administracyjne związane z prowadzeniem projektu, 
obsługą programu SL2014, rozliczeniem projektów, w tym 
przygotowywaniem wniosków dotyczących płatności, 
a także zarządzaniem ryzykiem w projekcie.

Środki unijne, możliwość ich pozyskania, prowadzenie 
dokładnej sprawozdawczości to interesująca, ale 
też odpowiedzialna praca. Trzeba wiedzieć gdzie są 
pieniądze, na jakie projekty i jak to wszystko rozliczyć. To 
nie jest proste...
Rynek usług związanych z doradztwem biznesowym rze-
czywiście nie należy do najłatwiejszych, ale dziś nie ma 
łatwych. Z funduszami unijnymi związana jestem od 2009 
roku, odkąd skończyłam studia socjologiczne na Uniwer-
sytecie Łódzkim. Swoją pierwszą pracę, a właściwie prak-
tyki odbyłam w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Łodzi, gdzie byłam zaangażowana w realizację projektu 
dotacyjnego na otwarcie własnych działalności gospodar-
czych. Później pracowałam jako koordynator projektów 
unijnych w różnych firmach szkoleniowo-doradczych, 
a także w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki, przy 
realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko czy 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego (związanych 
z remontami, zakupami sprzętu medycznego i szkoleń dla 
pielęgniarek i lekarzy). Byłam też koordynatorem regio-
nalnym w ramach ogólnopolskiego projektu szkolenio-
wego EKO-POLSKA, nadzorowanego przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. W całym dotychczasowym 
życiu zawodowym pozyskałam i rozliczyłam dofinanso-
wania o całkowitej wartości 35 milionów złotych.

Czy w dobie pandemii koronawirusa Polacy chętnie 
sięgają po dotacje na założenie firmy, czy raczej mają 
obawy, by korzystać z takich propozycji?
Epidemia koronawirusa zmieniła nasze życie pod wielo-
ma względami, również zawodowym. Według badań dziś 
1 na 4 zatrudnionych Polaków uważa, że ryzyko utraty 
pracy jest duże. Prawie połowa pracowników obawia się 

zmniejszenia pensji, 25 procent zwolnienia, a 16 procent 
likwidacji firmy. Te obawy są uzasadnione. Stopa bezro-
bocia w lutym wyniosła 5,5 procent, czyli o niecały pro-
cent mniej niż przed rokiem. To wynik, którego możemy 
długo nie powtórzyć, bo już w marcu liczba zatrudnio-
nych zmniejszyła się o około 34,2 tysiąca osób. Ponieważ 
koronawirus silnie uderzył w rynek pracy, Polacy coraz 
częściej szukają alternatywnych rozwiązań. Duże zainte-
resowanie otwarciem własnej działalności gospodarczej 
widzę zwłaszcza wśród moich znajomych, osób trzydzie-
stoparoletnich. Coraz więcej z tej grupy dostrzega plusy 
pracy na własny rachunek. Tym bardziej że na początek 
można liczyć na dofinansowanie do własnej firmy w po-
staci dotacji oraz pieniądze w postaci comiesięcznej tran-
szy na koszty bieżącej działalności choćby na ZUS, czy 
promocję firmy. Takie rozwiązanie jest idealne dla mło-
dych mam, które po urodzeniu dziecka chcą powrócić na 
rynek pracy. W ten sposób mogą zostać w domu, a jedno-
cześnie pracować. Z mojego doświadczenia wiem, jakie to 
jest trudne – pracowałam na dwóch etatach, mając małe 
dziecko w domu i jeszcze uczęszczałam na studia dokto-
ranckie. Niemniej jednak kobiety w Polsce są zorganizo-
wane, dojrzałe, wiedzą doskonale czego chcą, a chcą być 
niezależne.

Rozumiem, że Pani pomaga także znaleźć 
interesujące projekty tym osobom, które chcą założyć 
własną działalność?
Tak. Są firmy, które mają na to środki i regularnie ogłasza-
ją rekrutację do takich projektów dotacyjnych. Zachęcam 
do odwiedzania strony: https://wuplodz.praca.gov.pl/web/
po-wer/ gdzie można na bieżąco śledzić wszelkie informa-
cje na ten temat.

A na jaką pomoc z Pani strony mogą liczyć osoby, które 
dostaną dotację?
Osobom, które chciałyby otworzyć firmę z unijnego do-
finansowania, pomagam znaleźć odpowiedni projekt, 
sprawdzam tym samym, czy dana osoba w ogóle kwa-
lifikuje się do otrzymania dotacji, przygotowuję formu-
larz rekrutacyjny, biznesplan, no i przede wszystkim 
przygotowuję zainteresowanych do spotkania z dorad-
cą zawodowym. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski

EMILJAN Projekty Unijne

www.emiljanprojekty.com.pl
e-mail: emiljanprojekty@gmail.com
tel. 506 403 246
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LIFE IN Łódzkie: Centrum Medyczne Querqus działa 
od roku, początkowo specjalizowaliście się w leczeniu 
dzieci. Obecnie opieką otaczacie całe rodziny. Dlaczego 
zdecydowaliście o poszerzeniu oferty?
Błażej Pruszczyński: Zauważyliśmy taką potrzebę. Za-
częliśmy od leczenia najmłodszych, ponieważ w swojej 
pracy zawodowej skupiłem się na leczeniu dzieci. Sko-
ro udało nam się zbudować zespół lekarzy specjalistów 
dziecięcych, doszliśmy do wniosku, że warto rozszerzyć 
opiekę medyczną nad rodzicami, dziadkami, czyli oto-
czyć opieką całe rodziny. Doskonale nam się to sprawdza. 
W Querqusie pracuje wielu specjalistów z różnych dzie-
dzin, mamy doskonały zespół rehabilitantów oraz bardzo 
dobry sprzęt diagnostyczny, w tym jeden z najnowocze-
śniejszych aparatów USG w Polsce.

Centrów medycznych mamy w Łodzi całkiem sporo, 
czym wyróżnia się Querqus?
Centrum Medyczne Querqus to ucieleśnienie idei placów-
ki medycznej przyjaznej dzieciom i ich rodzicom. To miej-
sce, w którym zapewniamy naszym pacjentom najwyższy 
poziom opieki medycznej w miłym dla oka otoczeniu, 
niekojarzącym się z placówką medyczną. Leczymy całego 
pacjenta, nie tylko jego chorobę. Wspieramy go na każdym 
etapie, nawet po zakończeniu leczenia. Zależy nam na ja-
kości! Nie uważamy, że im więcej pacjentów tym lepiej. 
Pewnie z ekonomicznego punktu widzenia to irracjonal-
ne, ale dla nas najważniejsze jest zadowolenie z efektów 
leczenia. Co bardzo istotne pracujemy z ludźmi, którzy 
reprezentują wysoki poziom kultury osobistej i zrozumie-
nia pacjenta. Empatycznymi, troskliwymi, stale podno-
szącymi swoje zawodowe kompetencje.

A skąd pomysł na nazwę, dość odległą przyznam od 
innych placówek medycznych?
Nie chcieliśmy kolejnej nazwy z końcówką „– med”. Jak 
słusznie Pani zauważyła, używa jej zbyt wiele placówek 
medycznych. Słowo Querqus – pisane nieco inaczej quercus 
– oznacza dąb, który, jak wiemy, jest symbolem długowiecz-
ności, tradycji, a ona jest dla mnie bardzo ważna. Wywodzę 

Stawiamy na nogi 
Dr n. med. Błażej Pruszczyński, lekarz ortopeda i Adam Osiński, ojciec, 

przedsiębiorca wspólnie stworzyli Centrum Medyczne Querqus. Spotkali się, 
bo syn Adama urodził się z wadą wrodzoną i potrzebował pomocy specjalisty. 
I tak podczas wizyt narodził się pomysł na centrum medyczne specjalizujące 

się w leczeniu ortopedycznym dzieci. Dziś po roku działalności Querqus opiekuje 
się całymi rodzinami. Rozmawiamy z doktorem Błażejem Pruszczyńskim.

się z rodziny o wieloletnich i wielowątkowych tradycjach 
medycznych. A dlaczego „c” zamieniło się na „q”, ponieważ 
w pisowni oryginalnej używa jej zbyt wiele firm działających 
w innych branżach. Więc jest oryginalnie i z przesłaniem.

Skoro wspomniał Pan o rodzinnych tradycjach, to 
rozumiem, że nie miał Pan innego wyboru tylko 
zostać lekarzem?
Absolutnie mogłem zostać, kim chciałem, rodzice ani 
dziadkowie niczego mi nie narzucali. Miałem robić to, co 
sobie wymarzyłem. Po prostu dorastałem w środowisku 
lekarskim i nie wyobrażałem sobie, że mógłbym w życiu 
robić coś innego. Nigdy nie żałowałem swojego wyboru.

A dlaczego Pan doktor wybrał akurat ortopedię?
Kiedyś, obecny mój szef profesor Marek Synder, kie-
rownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Szpitala 
CKD UM w Łodzi, powiedział mi, że będąc ortopedą będę 
mógł leczyć ludzi w wieku od 0 do 100 lat i to bez względu 
na płeć. I to mi odpowiadało, bo w innych specjalizacjach 
skupiamy się na wybranej grupie. Chęć pracy z dziećmi 
zaszczepił mi mój tata, i jestem mu za to bardzo wdzięcz-
ny, bo bardzo lubię to, co robię w ortopedii. Najlepiej 
współpracuje mi się z tymi najmłodszymi pacjentami 
i wczesnoszkolnymi.

Dlaczego?
One są szczere i nigdy nie udają, widzę wdzięczność w ich 
oczach za trud leczenia, gdy dzięki wspólnemu wysiłkowi 
mogą czerpać radość z życia.

Z jakimi schorzeniami u dzieci ma Pan najczęściej 
do czynienia?
Wyspecjalizowałem się w leczeniu dzieci ze stopą koń-
sko-szpotawą, dysplazją stawu biodrowego, dzieci z po-
rażeniem mózgowym oraz skoliozami. Schorzenia te wy-
magają planowania leczenia i pracy zespołowej, lekarzy 
różnych specjalności oraz fizjoterapeutów. Każdą z nich 
z dobrym skutkiem można leczyć zachowawczo, a nie od 
razu sięgając po skalpel.

Stopę końsko-szpotawą można leczyć zachowawczo?
Oczywiście i sprawimy, że dziecko będzie normalnie funk-
cjonowało. Leczymy metodą uznaną za złoty standard 
w medycynie, czyli Metodą Ponsetiego, którą poznałem, 
kształcąc się m.in. w dwóch renomowanych Ośrodkach Le-
czenia Stopy Końsko-Szpotawej na świecie u doktora Mor-
cuende w Iowa w USA oraz doktora Radlera w Wiedniu.

Na czym dokładnie polega ta metoda?
Na prawidłowym ustawieniu stopy, tak by dziecko mogło 
normalnie ją obciążać, chodzić i cieszyć się życiem. W pierw-
szym etapie leczenia co tydzień zakładamy nowe opatrunki 
gipsowe stopniowo poprawiające ustawienie stopy. Z reguły 
trwa to około sześciu tygodni, potem przecinamy ścięgno 
Achillesa, by sprowadzić kość piętową w dół. Ścięgno bez pro-
blemu się zrasta. Następnie doleczamy dziecko w opatrunku 
gipsowym, a następnie w tzw. szynie derotującej. Stosujemy 
ją po to, by stopa pozostała we właściwym ustawieniu. Taką 
szynę zakładamy dziecku na noc przez okres 4 do 5 lat.

To chyba szybsze efekty dałaby operacja?
I tu jest Pani w błędzie. Operacja nie daje takich efektów 
jak leczenie zachowawcze. Sprawia, że pacjenci muszą żyć 
później z bólem, być wielokrotnie, ponownie, operowani. 
Mają problemy z chodzeniem i założeniem buta. Dlatego 
nie warto operować.

Wspomniał Pan też o leczeniu dysplazji stawu 
biodrowego. Dużo dzieci rodzi się z tym schorzeniem?
Jak pokazują najnowsze statystyki, około jednego pro-
centa dzieci rodzi się z tym schorzeniem, ale wcześnie je 

Naszym priorytetem jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższej 
jakości opieki medycznej w zakresie m.in.: ortopedii, fizjoterapii, 
kardiologii, neonatologii i pediatrii, diabetologii, chirurgii naczy-
niowej, neurologii, radiologii i ginekologii. Zapewniamy szeroki 
zakres usług medycznych dla dzieci i dorosłych. Wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów, oferując kom-
pleksową opiekę medyczną, realizowaną w komfortowych 
warunkach w możliwie jak najszybszym czasie.

filozofia działania
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wykrywając około 5-6 tygodnia życia, mamy szansę na cał-
kowite wyleczenie dziecka. W dysplazji stawu biodrowego 
problem polega na tym, że głowa kości udowej i panewka 
nie są prawidłowo zbudowane i może w przyszłości dojść 
do zwichnięcia stawu biodrowego. Także w tym przypad-
ku nie jest potrzebna operacja, w znakomitej większości 
wystarczy odpowiednie leczenie zachowawcze, polegające 
na tzw. pozycjonowaniu dziecka. Niekiedy potrzebna jest 
do tego specjalna orteza odwodząca, czyli zewnętrzny apa-
rat, który utrzyma dziecko w odpowiedniej pozycji.

A wady podstawy i skoliozy skąd się biorą?
Z kultury osobistej naszej populacji, nie zwracamy uwagi 
na zdrowe zachowania, na ruch, na prawidłową postawę. 
Na kanapie siadamy byle jak, przy biurku, stole, tak samo, 
mało się ruszamy, w szkołach wszyscy zapomnieli o gimna-
styce, liczą się tylko gry zespołowe. I efekt mamy taki jaki 
mamy. Przy czym nie można na równi stawiać wad postawy 
ze skoliozą. Skolioza jest chorobą – to ciężkie zniekształcenie 
trójpłaszczyznowe kręgosłupa, dziesięciokrotnie częściej 
występuje w okresie dojrzewania u dziewcząt niż u chłop-
ców. Skolioza jest też nieodwracalna, wadę postawy możemy 
sami skorygować. W Querqusie razem z zespołem fizjotera-
peutów leczymy zachowawczo skoliozy z dobrym skutkiem, 
czasami trzeba zaprojektować odpowiedni gorset, a gdy ope-
racja okazuje się niezbędna, kierujemy do współpracujących 
z nami najlepszych ośrodków w Polsce.

Jak nie przegapić tego właściwego momentu, gdy 
skoliozę można leczyć jeszcze zachowawczo?
Przede wszystkim należy obserwować swoje dziecko. Obo-
wiązkowo od dziewiątego roku życia, raz na trzy do sześciu 
miesięcy powinniśmy przyjrzeć się kręgosłupowi naszego 
dziecka. Najlepiej by dziecko ubrało się w strój kąpielowy, po-
chyliło się, dotykając palcami do podłogi i jeśli zauważymy, 

Łódź, ul. Tymienieckiego 20
tel. 509 426 304
e-mail: rejestracja@querqus.pl
www.querqus.pl
Godziny przyjęć: poniedziałek - piątek 10-18.

że kręgosłup nie jest równy, najlepiej natychmiast wybrać się 
do specjalisty. Dwa, trzy lata później może być już za późno.

Czyli, jak w każdej chorobie odpowiedni moment 
gwarantuje powodzenie w leczeniu?
Oczywiście, leczenie wdrożone w odpowiednim momen-
cie gwarantuje sukces i przysparza mniej bólu pacjen-
towi. Dbajmy zatem o siebie, a jak potrzebna jest pomoc 
zapraszam do Querqusa. Tych małych i tych dużych pa-
cjentów. Pomożemy najlepiej, jak potrafimy.

Czy uczy Pan doktor studentów?
Tak. Jestem adiunktem w Klinice Ortopedii i Ortopedii 
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas 
zajęć przekazuję studentom wiedzę ortopedyczną, ale 
i jak być lekarzem, człowiekiem, niosącym pomoc. Pomoc 
w szerokim tego słowa znaczeniu, podpartą tradycją i kla-
sycznymi wartościami.

A czy ma Pan czas wolny?
(śmiech) wyrywam każdego dnia ten czas. Priorytetem 
jest moja rodzina, to dzięki Niej i dla Niej robię to wszyst-
ko. W wolnej chwili zagłębiam się w enologii i wyjazdach 
w miejsca oddalone od miasta. (uśmiech) 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler

LIFE IN Łódzkie: Ten rok jest dla Was wyjątkowo 
trudny, co chwilę ze względu na obostrzenia związane 
z pandemią, musicie zamykać należące do Grupy 
Bawełna restauracje.
Anna Grabarek: To prawda, wiele branż boryka się z pro-
blemami związanymi z obostrzeniami, w tym oczywiście 
branża gastronomiczna, w której funkcjonujemy. Ledwo, 
ledwo złapaliśmy oddech po ogło3szonym w marcu loc-
kdownie i znowu nie możemy normalnie funkcjonować. 
To dla nas niezwykle trudny czas, bo za wszelką cenę 
podobnie, jak przy pierwszym zamknięciu, nie chcemy 
zwalniać nikogo z naszej 100-osobowej załogi.

Co zapewne wymaga od Państwa niezwykle 
kreatywnych działań. Ale obserwując Was od dłuższego 
czasu, widzę, że pomysłów, by działać nieprzerwanie, 
nie brakuje?
Staramy się jak możemy. Stworzyliśmy własną platformę 
do zamawiania dań www.lodzdelivery.pl, można na niej 
zamawiać dania serwowane we wszystkich naszych re-
stauracjach. Wybór jest naprawdę duży, można zamawiać 
dania gotowe oraz mrożone zarówno z dowozem do domu, 
jak i odbiorem na miejscu. W wakacje uruchomiliśmy sklep 
z winem – Len i Wino, teraz w czasie lockdownu, nasze wina 
można zamówić przez stronę internetową www.najlepsze-
-wina.pl i umówić się na odbiór swojego zamówienia w Lnie 
na OFF Piotrkowska. Zapewniam, że każdy znajdzie dla sie-
bie coś dobrego. Mamy w ofercie wina, których nie znajdzie-
my, gdzie indziej w Łodzi, w tym wina z winnicy rodziny Bo-
cellich. Polecam do świątecznych potraw. Jak tylko możemy, 
do naszych działań wykorzystujemy wirtualną przestrzeń, 
do której teraz przeniósł się niemal cały świat.

Nie powiedziała Pani jeszcze o najnowszym projekcie 
Grupy Bawełna – WEKOWNI.
Tak jak już wspomniałam sytuacja, w jakiej się znaleźli-
śmy, zmusza nas do podejmowania kolejnych aktywności. 
Nie chcemy, by nasza załoga została bez pracy, a nadal nie 
wiemy, jak długo jeszcze restauracje pozostaną zamknię-
te. I choć bardzo się staramy z daniami na wynos, nie re-
kompensują nam one ponoszonych co miesiąc kosztów. 
Musimy działać. Doświadczenie całego zespołu Grupy 
Bawełna postanowiliśmy wykorzystać więc w kolejnym 
projekcie. I tak powstała WEKOWNIA, czyli bawełniane 
weki rzemieślnicze, tworzone przez szefów kuchni na-
szych restauracji.

WEKOWNIA
bawełniane weki rzemieślnicze

O trudnych czasach w branży gastronomicznej, szukaniu sposobów na 
przetrwanie, nowych pomysłach i najnowszym koncepcie – WEKOWNI 

rozmawiamy z Anną Grabarek, współwłaścicielką restauracji Grupy Bawełna.

Co znajdziemy w wekach rzemieślniczych?
Smaki tradycyjnych dań i znane od lat dania restauracyj-
ne postanowiliśmy zamknąć w szklanych słojach, stosując 
tradycyjną metodę konserwacji, czyli pasteryzację. Dzię-
ki temu procesowi możemy zatrzymać wyjątkowy smak 
naszych potraw na dłużej. To, co było dla nas najważniej-
sze przy tworzeniu receptur to zero kompromisów – tyl-
ko wyselekcjonowane i wartościowe produkty, uczciwy 
skład dań, bez ulepszaczy, sztucznych konserwantów czy 
chemicznych barwników.

Gdzie można zakupić specjały WEKOWNI?
Specjały WEKOWNI są dostępne online, można je zamówić 
z dostawą do domu (wysyłka w ciągu 24 godzin) lub ode-
brać we wszystkich restauracjach Grupy Bawełny i w do-
brych delikatesach. Nasze weki to świetne rozwiązanie, 
które może być wykorzystywane na co dzień w domach, 
podczas weekendowych czy wakacyjnych wyjazdów. To 
także świetny pomysł na prezent oraz doskonały skład pa-
czek lub prezentów przygotowywanych dla pracowników 
lub klientów. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
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Bez hałasu i stresu 
O nowej pracowni rezonansu magnetycznego w Łodzi, komforcie i jakości 
badań rozmawiamy z Emilią Kowalczyk, dyrektor ds. operacyjnych Aura 

Medic, która uruchomiła nową placówkę przy ul. Strzelców Kaniowskich 45.

LIFE IN Łódzkie: Jak długo Aura Medic świadczy usługi 
z zakresu diagnostyki obrazowej?
Emilia Kowalczyk: Diagnostyką medyczną zajmujemy 
się od kilkunastu lat. Najpierw prowadziliśmy sieć labo-
ratoriów diagnostycznych, specjalizujących się głównie 
w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej. 
Natomiast w 2014 roku zdecydowaliśmy, że poszerzymy na-
sze usługi o segment diagnostyki obrazowej. I tak narodziła 
się Aura Medic. Pierwsza nasza pracownia diagnostyki ob-
razowej powstała w 2016 roku na terenie Szpitala Powiato-
wego w Radomsku. Rok później uruchomiliśmy pracownię 
w Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli, a w kwietniu 
2019 roku nastąpiło otwarcie kolejnej pracowni, w Gdańsku. 
I choć pandemia Covid-19 trochę spowolniła nasze plany, to 
na ten rok planujemy otwarcie aż dwóch nowych pracowni.

A skąd decyzja o otwarciu pracowni właśnie w Łodzi?
Jesteśmy już obecni w województwie łódzkim, więc Łódź 
była dla nas naturalnym kierunkiem. Nasza nowa pracownia 

jest zlokalizowana w budynku Orto Med Sport przy ul. Strzel-
ców Kaniowskich 45, specjalistycznej placówki ortopedycz-
nej, zapewniającej pacjentom kompleksową diagnozę, lecze-
nie i rehabilitację problemów i urazów ortopedycznych. Już 
od kilku lat współpracujemy z OMS w zakresie diagnostyki 
obrazowej pacjentów, nasza nowa placówka jest więc nie-
jako naturalnym rozwinięciem tej współpracy, a z drugiej 
strony pozwoli na stworzenie dla pacjentów wygodnej moż-
liwości skorzystania w jednym miejscu z kompleksowej dia-
gnozy i leczenia ich problemów.

W Łodzi jest już kilkanaście pracowni rezonansu 
magnetycznego, czy nie obawiacie się więc konkurencji?
Uruchamiana przez nas pracownia będzie jedyną w woje-
wództwie łódzkim pracownią wyposażoną w najnowocze-
śniejszy aparat RM Hitachi 0,4T w panoramicznej konstruk-
cji otwartej z jednym filarem, oferujący pacjentowi szerokie 
pole widzenia prawie dookoła, bo aż 320 stopni. Nie ma więc 
mowy o wjeżdżaniu pacjenta do długiego wąskiego tunelu, 

Na hasło 
„LIFE IN Łódzkie” 

otrzymacie Państwo 
50 zł rabatu 

na badanie do końca 
2020 roku.

przez co aparat jest bardzo przyjazny dla pacjentów, zwłasz-
cza tych ze skłonnościami do klaustrofobii, czy też np. dzieci.

A czym jeszcze aparat ten różni się od tradycyjnie 
spotykanych aparatów zamkniętych?
Tak jak już wspomniałam, dzięki przestrzennej konstruk-
cji oferuje pacjentowi nieporównanie większy komfort psy-
chiczny od najczęściej spotykanych konstrukcji zamknię-
tych. Sprzyja temu również przyjazna formuła pracowni, 
daleka od standardowej „medycznej” bieli. Aparat jest też 
bardzo cichy, nie wymaga podania zatyczek ani słucha-
wek, w tle gra muzyka. Dzięki temu jest idealny nie tylko 
dla dorosłych pacjentów z obawami przed badaniem RM, 
ale i dla dzieci, które nie wytrzymują długotrwałej izolacji 
w tubie standardowego aparatu, bez ruchu w dużym hała-
sie. Co jest niezwykle istotne przy takim badaniu, dziecko 
ma rodzica cały czas w zasięgu wzroku i dotyku. Co warto 
wspomnieć, dzięki niższemu natężeniu wykorzystywane-
go pola magnetycznego aparat jest bardziej bezpieczny dla 
niektórych grup pacjentów, np. z implantami metaliczny-
mi, aparatami ortodontycznymi czy np. kobiet w ciąży.

Jakiego rodzaju badania można wykonać 
na takim rezonansie?
Aparat dysponuje pełnym zestawem najnowocześniejszego 
oprogramowania klinicznego Hitachi. Dzięki temu wyko-
nuje praktycznie wszystkie standardowe badania rezo-
nansu magnetycznego, jak np. badania głowy, kręgosłupa, 
czy stawów. Podobnie jak w przypadku aparatów zamknię-
tych, jest wyposażony w dedykowane cewki, które nakłada 
się na badany obszar w celu wykonania badania.

Czy badanie RM jest bezpieczne?
W odróżnieniu np. od badań radiologicznych badania 
rezonansu magnetycznego są absolutnie bezpieczne dla 
organizmu pacjenta i w związku z tym można je wykony-
wać bez ograniczeń. Między innymi z tego powodu coraz 
częściej pełnią on również rolę profilaktyczną, niektórzy 
nasi pacjenci co kilka lat poddają się skanowi np. głowy 

Łódź, Strzelców Kaniowskich 45
tel. 42 233 82 82
e-mail: lodz@auramedic.pl
www.auramedic.pl

czy wręcz całego ciała, co pozwala wykryć wiele chorób 
na ich wczesnym etapie. Badania rezonansu magnetycz-
nego, jako w pełni bezpieczne, można wykonywać rów-
nież bez skierowania od lekarza (za wyjątkiem badań 
z kontrastem).

Jak długo trwa badanie?
Od 15 do 60 minut. Czas trwania zależy od rodzaju badania.

Jak należy się przygotować do badania?
Każde badanie odbywa się o umówionej wcześniej go-
dzinie. Prosimy o przybycie 15 minut przed wyznaczoną 
wizytą, by mieć trochę czasu na wypełnienie ankiety me-
dycznej. Najlepiej przyjść w wygodnym ubraniu. Trzeba 
zabrać ze sobą dokument tożsamości, wyniki wcześniej-
szych badań, a w przypadku wszczepionych implantów 
dokumentację medyczną.

Czy jeszcze o czymś trzeba wiedzieć?
Tak, podczas badania nie można mieć ze sobą żadnych 
metalowych przedmiotów, jak klucze, monety, karty 
kredytowe, zegarek i urządzenia elektroniczne. Należy 
pozostawić je w szatni, którą udostępniamy pacjentowi. 
W przypadku badania z kontrastem należy cztery godzi-
ny przed badaniem pozostać na czczo oraz posiadać wy-
nik badania kreatyniny z krwi. Po badaniu z kontrastem 
w czasie 48 godzin należy zwiększyć ilość wypijanych pły-
nów (min. 1,5-2l / doba). Zapraszamy serdecznie. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler



86 87

 zdrowie i uroda zdrowie i uroda

LIFE IN Łódzkie: Z otyłością można walczyć na różne 
sposoby, niestety często jest to walka z wiatrakami. Jeśli 
diety i farmakologia zawodzą, co wówczas może pomóc?
Michał Spychalski: Może wyjaśnimy sobie najpierw, 
że mamy różne rodzaje otyłości. Najpierw zaczyna się 
nadwaga, potem mamy pierwszy i drugi stopień otyłości, 
a na końcu otyłość olbrzymią. Sami w prosty sposób może-
my określić, czy mamy zbyt dużo kilogramów obliczając 
tzw. wskaźnik masy ciała – BMI (ang. Body Mass Index). 
Żeby go wyliczyć, wystarczy podzielić wagę podaną w ki-
logramach przez wzrost podany w metrach i podniesio-
ny do kwadratu. Właściwa masa ciała jest wówczas, gdy 
wyliczony wskaźnik mieści się w przedziale 18,5–24,9. 
Wyższe wartości oznaczają nadwagę (do 30) lub otyłość 
(powyżej 30). Otyłością, z którą pacjenci sobie sami nie 
poradzą, jest ta przy wskaźniku BMI na poziomie 35. To 
jest już moment na interwencję zabiegową. I tutaj wyróż-
niamy interwencje – endoskopowe, mniej inwazyjne, czy-
li bez konieczności otwierania jamy brzusznej i zabiegi 
chirurgiczne bariatryczne (opaska żołądkowa, by-pass 
żołądkowy), które ratują życie pacjentowi, ale są obarczo-
ne większym ryzykiem.

Chciałabym dopytać o te zabiegi mniej inwazyjne, 
podczas których zakładany jest balon żołądkowy. Dla 
kogo są przeznaczone?
Zalecamy je osobom z nadwagą lub otyłością, które nie mogą 
zgubić kilogramów, stosując dietę, zwiększając aktywność 
fizyczną, czy wspomagając się farmakoterapią. W przypad-
ku osób z otyłością olbrzymią ten zabieg może poprzedzić 
bardziej skomplikowaną operację bariatryczną. Zreduko-
wana waga zmniejszy ryzyko powikłań z nią związanych.

Jak wygląda przeprowadzenie zabiegu wprowadzenia 
balonu do żołądka?
Procedura zawsze wygląda w ten sam sposób, najpierw 
wykonujemy gastroskopię, czyli sprawdzamy, czy może-
my balon założyć. Gdy nie ma żadnych przeciwwskazań, 
do żołądka pod kontrolą endoskopową wprowadzamy ba-
lon żołądkowy, który następnie napełniamy roztworem 
soli fizjologicznej. Objętość balonu staramy się tak dobrać, 
aby efekty po leczeniu były jak najlepsze, a jednocześnie 

Jak zgubić zbędne kilogramy? 
Pomoże Orbera 365™

Jedną z możliwości walki z otyłością jest zabieg endoskopowy polegający 
na wprowadzeniu do żołądka specjalnego balonu Orbera 365™. Jak przebiega 

i jakich efektów można się po nim spodziewać? O tym rozmawiamy 
z dr. n. med. Michałem Spychalskim, chirurgiem, kierownikiem Ośrodka 

Endoskopii Zabiegowej i Bariatrycznej w Szpitalu w Brzezinach.

by w trakcie kuracji zminimalizować niepożądane efekty. 
Balon, zajmując znaczną część żołądka, zmniejsza jego ob-
jętość, przez co zwiększa uczucie sytości, zmniejsza apetyt 
– pacjent przestaje myśleć o jedzeniu, je mniejsze posiłki.

Zapewne w zabiegach wykorzystuje się różne balony, 
czym szczególnym wyróżnia się Orbera 365™?
Stosujemy tylko i wyłącznie balony Orbera 365™, które jako 
jedyne możemy założyć na 12 miesięcy i mają wszelkie 
niezbędne homologacje i najlepszy profil bezpieczeństwa, 
a bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najważniejsze. Za-
łożyliśmy już setki takich balonów i nigdy nie było z nimi 
żadnych problemów, to produkt bardzo dobry jakościowo.

Czy zabiegi wykonywane są w znieczuleniu?
Oczywiście, to jest podstawą przeprowadzenia takiego za-
biegu. Pacjent nie może odczuwać żadnego dyskomfortu 
w czasie trwania zabiegu. Każdy pacjent przed przystą-
pieniem do zabiegu musi zapytać lekarza, w jakiej pro-
cedurze będzie wykonywany. W naszym ośrodku, czyli 
w Szpitalu w Brzezinach, wszystko dzieje się w tzw. hospi-
talizacji jednodniowej. Najpierw konsultacje z lekarzami, 
potem zabieg, który trwa kilkanaście minut i odbywa się 
w znieczuleniu dożylnym, potem kilkunastogodzinna ob-
serwacja i pacjent wraca do domu.
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Jak wyglądają takie pierwsze dni po powrocie do domu?
Implantacja balonu żołądkowego jest najbezpieczniejszą pro-
cedurą zabiegową w leczeniu otyłości. Ryzyko poważnych 
powikłań jest minimalne. Najczęstszymi objawami niepo-
żądanymi występującymi bezpośrednio po wprowadzeniu 
balonu są nudności oraz dolegliwości bólowe w nadbrzuszu.

Długo się utrzymują?
Przez pierwsze kilkanaście dni, ale pewien dyskomfort 
może się utrzymywać przez cały czas leczenia, dlatego tak 
ważne jest wparcie doświadczonego dietetyka. Nasi pa-
cjenci są pod opieką dietetyka klinicznego przez cały czas.

Rozumiem, że pacjenci z balonem muszą stosować 
odpowiednią dietę?
Oczywiście, to nieodzowny proces leczenia, pacjenci muszą 
nabrać odpowiednich nawyków żywieniowych. Muszą też 
zrozumieć, że niezbędna w ich życiu jest aktywność fizyczna.

Czy są jakieś przeciwwskazania do zastosowania 
tej metody?
Przede wszystkim brak chęci współpracy ze strony pa-
cjenta. Pacjent musi być do zabiegu przygotowany men-
talnie i zdrowotnie. Balony zakładamy osobom otyłym, 
które z założenia są już obarczone szeregiem chorób, nad-
ciśnieniem, cukrzycą. Jeśli w tym zakresie stan pacjenta 
jest nieustabilizowany, nie możemy wykonać zabiegu. 
Zabiegów nie wykonujemy również u osób uzależnionych 
od narkotyków, alkoholu, kobiet w ciąży i połogu, w choro-
bach przełyku, żołądka, dwunastnicy, wątroby.

Co się dzieje po usunięciu Orbera 365™? Jak dalej 
przebiega leczenie pacjenta? I czy tego typu zabiegi 
można powtarzać?
My zachęcamy pacjenta, aby pozostał pod opieką specja-
listów przynajmniej trzy do sześciu miesięcy po zakoń-
czeniu terapii. Ważne jest utrzymanie zmiany nawyków 
żywieniowych i trybu życia. Co do powtórnego zabiegu, 
to generalnie nie ma tu żadnych przeciwwskazań, ale 
na pewno trzeba dokładnie przeanalizować, czemu pa-
cjent ma znowu taką potrzebę. Każdy przypadek jest inny, 
dlatego staramy się indywidualizować leczenie.

Jak długo balon pozostaje w żołądku?
Balon usuwa się z żołądka po 6 lub 12 miesiącach, również 
podczas zabiegu endoskopowego.

Jaka jest skuteczność zabiegu?
Średnia utrata masy ciała po 6 miesiącach od założenia 
balonu żołądkowego wynosi od 15 do 20 kilogramów. 
W niektórych przypadkach, szczególnie u osób ze znacz-
ną otyłością, które ściśle współpracują z dietetykiem kli-
nicznym, oraz zwiększają aktywność fizyczną, dochodzi 
do znacznie większej redukcji masy ciała. Spadek masy 
ciała u pacjentów leczonych balonem żołądkowym prze-
kłada się na poprawę stanu ich zdrowia.

No właśnie, to zapytam, jakie jeszcze są zdrowotne 
konsekwencje otyłości? Teraz szczególnie dużo mówi się 
o niej w związku z Covid-19.
Tak, ponieważ u osób otyłych Covid-19 przebiega o wiele 
gorzej. Otyłość prowadzi do bardzo poważnych konse-
kwencji zdrowotnych. To większe ryzyko chorób serca 
i układu krążenia, cukrzycy typu drugiego, miażdżycy, 
chorób nowotworowych. Nadmierne kilogramy często 
powodują zwyrodnienia stawów biodrowych i kolano-
wych. Osoby otyłe są również narażone na częstsze wy-
stępowanie nowotworów: jelita grubego, pęcherza mo-
czowego oraz trzustki.

Gdzie wykonuje Pan zabiegi?
Tylko i wyłącznie w Szpitalu w Brzezinach, świadomie 
wiele lat temu podjąłem tę decyzję. Tu mamy doskonałą 
infrastrukturę do przeprowadzania tego typu zabiegów, 
a pacjenci czują się komfortowo. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska

dr n. med. Michał Spychalski  Szpital Specjalistyczny Brzeziny  kontakt@michalspychalski.com

Balon wewnątrzżołądkowy Orbera 365™ jest przeznaczony do 
wspomagania utraty masy ciała poprzez indukcję sytości wsku-
tek częściowego wypełnienia żołądka. Balon jest umieszczany 
w żołądku i napełniany solą fizjologiczną, która powoduje roz-
dęcie go w kształt kuli. Balon wprowadzany jest do żołądka 
przez endoskop i tym samym sposobem opuszcza żołądek. Cały 
zabieg trwa około 20-30 minut, a co ważne nie powoduje on 
żadnych śladów, blizn i nacięć. System Orbera 365™ jest stosowa-
ny łącznie z długoterminową dietą nadzorowaną i programem 
zmian w zachowaniu, którego celem jest zwiększenie możliwo-
ści długoterminowego utrzymania obniżonej masy ciała.

Wyłączny dystrybutor balonów Orbera 365™ w Polsce

Orbera 365™

HAMMERmed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.
Łódź, ul. Kopcińskiego 69/71
tel. 42 639 10 10
www.pokonajotylosc.pl
www. hammer.pl
e-mail: info@hammer.pl
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LIFE IN Łódzkie: Za oknem zimno, plucha, a do tego 
tak szybko robi się ciemno… O aktywności na świeżym 
powietrzu w ogóle nie chce się myśleć. Zdecydowanie 
lepiej na kanapie w domu z przekąskami pod ręką. Dużo 
kilogramów przybieramy zimą?
Elżbieta Pardej-Kraska: Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, 
czy trzymanie diety, to do tej pory zima nie bardzo różniła 
się pod tym względem od innych pór roku. Nieco inaczej 
jest w tym trudnym roku, w którym od marca zmagamy się 
z pandemią koronawirusa. Ze względu na wprowadzony czę-
ściowy lockdown i związane z nim ograniczenia, pojawiły 
się problemy choćby z możliwością korzystania z siłowni, 
basenów, czy innych form uprawiania sportu w pomieszcze-
niach zamkniętych. A przecież nie każdy z nas ma w domu 
odpowiedni sprzęt, czy warunki do ćwiczeń. Aktywność 
na powietrzu o tej porze roku też nie do końca się sprawdza 
ze względu na warunki pogodowe. Odpada jazda na rowerze, 
choć znam osoby, które właśnie zimą lubią biegać. W gubie-
niu kilogramów nie sprzyja też praca w domu i zdalna nauka. 
Obserwując teraz moich klientów, którzy spędzają po 8-10 go-
dzin przed ekranem komputera, widzę, że ich waga raczej nie 
spada, bardziej się stabilizuje. W żadnym wypadku nie po-
winniśmy więc rezygnować z aktywności fizycznej. Niech to 
będzie choćby kilka pompek dziennie, wejście po schodach, 
wyjście z psem na spacer i dodatkowa runda wokół bloku.

Zimną nieco wzrasta nasze zapotrzebowanie 
energetyczne. Jak zatem skomponować codzienną dietę, 
by nie czuć się głodnym, a jednocześnie nie przytyć?
Codzienna dieta niezależnie od pór roku powinna być zbi-
lansowana i wartościowa. Nie powinniśmy przekraczać 

Odchudzamy świąteczne potrawy 
i nie robimy noworocznych postanowień 

O tym, co powinno znaleźć się na talerzu zimą, jak odchudzić świąteczne 
potrawy, wzmocnić odporność i zadbać o naszą aktywność fizyczną, rozmawiamy 

z dietetykiem Elżbietą Pardej-Kraską, właścicielką poradni Dobra Kaloria.

Elżbieta Pardej-Kraska dwukrotnie została laureatką Orłów 
Medycyny w roku 2019 i 2020. Coroczna nagroda przyznawa-
na jest na podstawie opinii pacjentów w danej branży w okre-

ślonym regionie.
Nagroda Gold 
przyznawana 
jest w skali kra-
ju i taką za 2019  
rok Elżbieta Par-
dej-Kraska rów-
nież zdobyła.

Orły Medycyny

Łódź, Nastrojowa 60
tel. 798 179 814
e-mail: kontakt@dobra-kaloria.pl
dobra-kaloria.pl

określonej kaloryczności. Na indywidualnych spotkaniach 
w moim gabinecie, przeprowadzając szczegółową analizę 
składu ciała, określam podstawową i całkowitą przemianę 
materii danej osoby, czyli inaczej mówiąc ilość kalorii, któ-
ra jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania orga-
nizmu. Przy jej wyliczaniu uwzględniam oczywiście tryb 
życia, codzienną aktywność oraz liczbę posiłków. Określam 
też deficyt kaloryczny, jeśli komuś zależy na zrzuceniu zbęd-
nych kilogramów lub o ile kalorii dietę rozszerzyć, jeśli chce-
my przytyć. Najważniejsze, żeby nie czuć się ani głodnym, 
ani przejedzonym. Są też osoby, które wizualnie potrzebują 
dużych porcji na talerzu, bo tylko wtedy czują się najedzone. 
I to już moja sprawa, żeby potrawa wydawała się obfita, ale 
jednocześnie mieściła się w wyliczonej ilości kalorii.

Dbanie o prawidłową wagę to jedno z naszych zimowych 
zmartwień, drugim zapewne jest to, co powinno się 
znaleźć na talerzu, gdy warzyw i owoców coraz mniej?
To prawda, zimą dostęp do świeżych sezonowych owoców 
i warzyw jest mocno ograniczony i utrudniony. Można się-
gać po mrożonki, które zachowują wartości odżywcze świe-
żych produktów. Grudzień to pora na nasze polskie jabłka, 
gruszki, ale i owoce egzotyczne, mandarynki, pomarańcze 
czy moje ulubione grejpfruty. Można posiłkować się suszo-
nymi owocami jak choćby żurawiną, śliwkami, tylko nale-
ży uważać na to, czy nie są dosładzane, no i liczyć się z tym, 
że stężenie cukru na skutek odparowania wody będzie więk-
sze. Z warzyw dostępnych zimą, też da się wyczarować uroz-
maicone, kolorowe zdrowe i wartościowe potrawy. Tak, jak 
jesienią na stołach królują warzywa korzenne, włoszczyzna, 
cebula, czosnek oraz ziemniaki, topinambur i nadal dynia, 
którą można z powodzeniem przechowywać całą zimę.

Zimą powinniśmy jeść jak najwięcej ciepłych posiłków?
W chłodne zimowe dni powinniśmy spożywać ciepłe posiłki, 
najlepiej trzy główne, czyli śniadanie, obiad i kolację. Nasz or-
ganizm w tym okresie zużywa więcej energii na utrzymanie 
odpowiedniej temperatury i jedzenie ciepłych dań pozwoli 
nam się ogrzać. Fajnie sprawdzi się ciepła owsianka z rana, 
zapiekanka mięsno-warzywna z dużą ilością rozgrzewają-
cych przypraw na obiad, czy talerz ciepłej zupy na kolację.

Jak jeść – często i mało, czy najadać się do syta?
Najważniejsze byśmy jadali regularnie, nie robiąc dużych od-
stępów pomiędzy posiłkami, odczekując 2,5-3 godziny, zanim 
sięgniemy po kolejny posiłek. Nie należy najadać się do syta, 
bo to obciąża nasz żołądek. Najlepiej zatrzymać się czując lek-
ki niedosyt. Głód oraz uczucie sytości zaczyna się w głowie. 
No i co ważne powinniśmy jeść wolno i w skupieniu.

A co wzmocni zimą naszą odporność?
W sezonie jesienno-zimowym i dodatkowo jeszcze w dobie 
pandemii, bardzo istotna jest nasza odporność. Zwłaszcza 
teraz należy odpowiednio dbać o zahartowanie organizmu. 
Osoby aktywne fizycznie są mniej narażone na infekcje, niż 
te prowadzące nieaktywny, bardziej statyczny tryb życia. 
Niezwykle ważny jest także sen i jego jakość. Powinniśmy też 
zadbać o naszą psychikę, znajdując czas na relaks. Jeśli się 
stresujemy, nasza zdolność obrony przed wirusami i bakte-
riami gwałtownie spada. No i nie zapominajmy o właściwej 

diecie, bogatej w odpowiednie składniki odżywcze, wita-
miny i minerały. Deficyt żelaza, selenu czy cynku zwiększa 
ryzyko zakażeń i obniża czynność bakteriobójczą. Żeby do 
tego nie dopuścić, spożywajmy produkty zbożowe, rośliny 
strączkowe, ryby, ale i mięso oraz podroby. Z witamin przy-
najmniej do kwietnia suplementujmy witaminę D, jedzmy 
pokarmy bogate w witaminy C, A i E.

Na świątecznych stołach jak zwykle nie zabraknie 
słodkości. Jak to jest z tymi słodyczami – cukier nam 
szkodzi, czy w rozsądnych ilościach jest dozwolony? 
Rzeczywiście święta kojarzą nam się z wyjątkowymi po-
trawami także tymi słodkimi. Nikt chyba nie wyobraża 
sobie Bożego Narodzenia bez makowca, piernika, czy też 
korzennych ciasteczek, które chętnie dekorujemy cukrowy-
mi posypkami czy lukrem. Oprócz tego, że są kaloryczne, to 
zawierają duże ilości cukru. Nie namawiam nikogo do re-
zygnacji ze słodkich wypieków, ale każdy niemalże przepis 
można odchudzić, zrobić jego wersję light. Tłusty ser w ser-
niku można przecież zastąpić chudym, śmietanę jogurtem 
greckim, mąkę pszenną pełnoziarnistą, a cukier zdrowymi 
odpowiednikami, np. miodem, syropem z agawy. Co do sło-
dzików, zdania są bardzo podzielone, podobnie jak wyniki 
badań. Na pewno nie polecałabym stosowania u dzieci.

I czas na noworoczne postanowienia. Jednym z częstych 
jest zgubienie wagi. Czy takie postanowienia mają sens?
Niezmiennie co roku odpowiadam nie, nie mają sensu. Mó-
wię to na podstawie mojej kilkuletniej pracy z klientami. 
Takie noworoczne postanowienia rzadko są realizowane. 
Obarczone są jakby przymusem. Jest przełom roku i wypada 
coś postanowić, bo większość osób tak robi. Bez przekonania, 
bez przemyślenia, bez przygotowania. Na wprowadzenie 
zmian na całe życie, a tak powinno być w przypadku chęci 
zmiany nawyków żywieniowych na dobre, czy też postano-
wień dotyczących zrzucenia wagi, powinniśmy być gotowi 
i pewni w stu procentach, że to jest dobry czas, że podołamy 
temu zadaniu, nie tylko w styczniu… Życzę Państwu, żeby te-
goroczne święta, chociaż zapewne inne niż dotychczasowe, 
nadal były magiczne i piękne. Tradycyjnie życzę „nieprzeje-
dzonych świąt” i zapraszam po przepisy, jeśli chcecie Pań-
stwo, aby biesiadowanie przy świątecznym stole było przy-
jemne, a nie kojarzyło się z bólem brzucha z przejedzenia. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler

W zimowe dni powinniśmy spożywać 
ciepłe posiłki, najlepiej trzy główne, czyli 
śniadanie, obiad i kolację. Nasz organizm 

w tym okresie zużywa więcej energii „
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LIFE IN Łódzkie: Select Beauty cały czas się rozwija, cieszę 
się bardzo, że pandemia nie wyhamowała tych działań. 
Co nowego pojawiło się w ofercie?
Monika Gajewska: To nie do końca tak, trochę ta pandemia 
wyhamowała nasze działania. Przez jakiś czas nie mogłyśmy 
działać tak jak zresztą wiele firm nie tylko z branży beauty. 
Czasu oczywiście nie marnowałyśmy, uczestniczyłyśmy 
w licznych szkoleniach online, webinariach, chłonęłyśmy 
wiedzę, po to, by udoskonalać umiejętności i poszerzać gamę 
oferowanych usług. Dlatego teraz z przyjemnością zaprasza-
my również na laseroterapię i zabiegi medycyny estetycznej.

Z jakich konkretnie zabiegów medycyny estetycznej 
możemy skorzystać w Select Beauty?
Monika Gajewska: Z zabiegów innowacyjnych, dzięki 
którym możemy osiągnąć efekty o różnej intensywności, 
od subtelnie poprawiających napięcie skóry i odświe-
żających wygląd, po te znacznie spłycające zmarszczki 
i odmładzające. W ofercie znalazły się wypełniacze, tok-
syna botulinowa, lipoliza podbródka, mezoterapia igłowa 
i wampirzy lifting. Wszystkie oferowane przez nas zabie-
gi dostosowane są do potrzeb naszych Klientów i wykony-
wane przez lekarza – doktor Annę Górniak.

Wampirzy lifting, brzmi groźnie. Jak wygląda taki zabieg?
Anna Górniak: Do zabiegu wykorzystuje się osocze bo-
gatopłytkowe, które pozyskujemy na miejscu w gabinecie 
z krwi Klienta. Może być aplikowane jednocześnie z tzw. 
aktywatorem, np. z trombiną lub chlorkiem wapnia, które 
powodują natychmiastowe uwolnienie czynników wzrostu. 

Uzyskany koncentrat autologicznych płytek krwi w niewiel-
kiej ilości osocza jest materiałem sterylnym i bezpiecznym 
dla pacjenta. Po wprowadzeniu do strzykawki przeprowa-
dzany jest klasyczny zabieg mezoterapii polegający na rów-
nomiernym nakłuwani i ostrzykiwaniu skóry.

Jakich efektów możemy się spodziewać po zabiegu?
Anna Górniak: Najlepsze rezultaty wampirzego liftin-
gu można zaobserwować po wykonaniu serii minimum 
trzech zabiegów. Po pierwszym wyraźnie poprawia się 
koloryt skóry oraz jej struktura. Zwiększa się także jej na-
wilżenie. Po drugim zabiegu zwiększa się gęstość skóry, 
trzeci sprawia, że jest ona grubsza i bardziej jędrna. Seria 
wampirzego liftingu wpływa również na poprawę owalu 
twarzy i spłycenie zmarszczek mimicznych.

Wspomniały Panie także o wypełniaczach.
Anna Górniak: Są one bardzo powszechnie stosowane 
w medycynie estetycznej. To metoda pozwala na stosunko-
wo szybkie i bezpieczne przywrócenie młodego wyglądu. 
Większość wypełniaczy jest w stanie spłycić zmarszczki 
i bruzdy w mniej niż 30 minut, a rezultaty zabiegów utrzy-
mują się od 4 miesięcy do ponad roku. Wypełniacze znajdują 
zastosowanie także w celu modelowania i zwiększenia ob-
jętości niektórych partii twarzy, np. policzków, brody, nosa, 
skroni czy ust. Wykorzystuje się je także do korekty doliny 
łez i podkrążonych oczu. Do zabiegów wykorzystujemy pre-
paraty na bazie kwasu hialuronowego, który zaliczany jest 
do najbezpieczniejszych i najbardziej przebadanych spo-
śród wszystkich dostępnych wypełniaczy na rynku.

Piękno 
każdego dnia 

Zaglądamy do salonu Select Beauty, by dowiedzieć się, jak zadbać o siebie, 
porozmawiać o nowościach w ofercie i planach na przyszłość. Spotykamy tam trzy 
wyjątkowe kobiety – kosmetolog Monikę Gajewską i Agatę Wieczorek oraz doktor 

medycyny estetycznej Annę Górniak, które każdego dnia dbają o naszą urodę.

A na czym polega lipoliza podróbka?
Anna Górniak: Lipoliza podbródka polega na wstrzyk-
nięciu cienką igłą w otłuszczone miejsce mieszaniny 
dwóch substancji – wyciągu z soi: fosfatydylocholiny oraz 
soli żółciowej: deoksycholatu. Preparat rozpuszcza komór-
ki tłuszczowe, które są zastępowane tkanką włóknistą, co 
powoduje obkurczenie się skóry w obrębie ostrzykiwane-
go obszaru. Następnie zbędny tłuszcz jest transportowany 
do wątroby i usuwany w procesach metabolicznych.

Mezoterapia igłowa znalazła się na trzecim miejscu 
na liście najpopularniejszych zabiegów wykonywanych 
w gabinetach medycyny estetycznej w naszym kraju. Jak 
przebiega taki zabieg?
Monika Gajewska: Mezoterapia igłowa polega na bez-
pośrednim wstrzyknięciu w miejsca docelowe substancji 
leczniczych. Podawane preparaty dopasowywane są do 
konkretnego problemu skóry. Dzięki zabiegowi staje się 
ona odżywiona, ujędrniona, a dzięki stymulacji do roz-
woju nowych komórek – odmłodzona. Mezoterapię igłową 
można wykonać niemal na całym ciele, jednak do najbar-
dziej popularnych obszarów należy twarz, szyja i dekolt, 
dłonie, głowa. W przypadku skóry głowy widać efekt od-
żywienia i zagęszczenia włosów. Mezoterpaia doskonale 
sprawdza się także w połączeniu z Endermologią LPG Alli-
nace – wzmacnia efekty zabiegowe. Dodatkowo poprawio-
na zostaje jędrność skóry, pobudzona zostaje wymiana ko-
mórkowa i przywrócony prawidłowy metabolizm.

Do tej pory wykorzystywany w epilacji laserowej 
ThunderMT może teraz pokazać wszystkie swoje 
możliwości. W ofercie Select Beauty pojawiła się 
także laseroterapia. Co w tym zakresie proponujecie 
swoim klientom?
Agata Wieczorek: Wychodząc naprzeciw potrzebom 
Klientów poszerzyliśmy swoje usługi o fotoodmładzanie, 
zamykanie teleangiektazji (pajączków naczyniowych), 
redukcję blizn oraz przebarwień. Dzięki temu możemy 
świadczyć kompleksowe usługi dopasowane do potrzeb 
naszych Klientów. Aktualnie stawiając diagnozę, mamy 
w salonie do dyspozycji technologię, która pozwala nam 
skutecznie usuwać defekty skóry.

Skoro już wspomniałam o epilacji – zima to chyba 
najlepszy moment na tego typu zabiegi?
Agata Wieczorek: Zgadza się. Jesienią i zimą skóra jest 
trochę jaśniejsza, co sprawia, że światło lasera będzie 
lepiej absorbowane przez same włosy i zabiegi będą 
bardziej efektywne. Thunder MT łączy technologię alek-
sandrytową i nedomowo-yagową, dzięki czemu dociera 
także do jasnych i delikatnych włosków. Aby pozbyć się 
całkowicie owłosienia, należy wykonać serię od sześciu 
do ośmiu zabiegów w określonych odstępach czasu. Jest 
to zabieg szybki, czysty i suchy. Nie wymaga nakładania 
żadnego żelu, dlatego też nazywany jest przez niektó-
rych zabiegiem lunchowym. Laser Thunder MT posia-
da także innowacyjny dedykowany zewnętrzny system 
chłodzenia Cool Air, dzięki któremu minimalizowane są 
odczucia bólowe. Potrafi naprawdę zmrozić, bez używa-
nia woreczków z lodem.

Łódź, ul. Nowomiejska 5/U1
tel. 668 520 947
e-mail: office@selectbeauty.pl
www.selectbeauty.pl

Zdradzą nam Panie plany na najbliższą przyszłość. Co 
nowego pojawi się w ofercie?
Monika Gajewska: Kosmetologia to nasza pasja, dlatego 
stale rozwijamy własne umiejętności, jak i staramy się 
poszerzać ofertę salonu. W najbliższym czasie zapropo-
nujemy zabiegi kosmetologii białej Diego dalla Palma dla 
kobiet w ciąży, rytuały na ciało w naszej strefie Day SPA 
oraz zabiegi z wykorzystaniem urządzenia Dermapen 4.0. 
To nowoczesna technologia automatycznego nakłuwania 
skóry za pomocą pulsujących igieł (1600 nakłuć na sekun-
dę). Zabieg umożliwia wprowadzanie substancji czyn-
nych w głębsze warstwy skóry. Można go wykorzystać do 
usuwania blizn trądzikowych, rozstępów, jak i rewitaliza-
cji twarzy, czy usuwania zmarszczek. Chcemy, aby Klient 
z różnymi problemami skóry oraz oczekiwaniami mógł 
znaleźć odpowiedź na swoje potrzeby w Select Beauty. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler
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Piękna z natury
O tym, jak w naturalny sposób przywrócić piękny wygląd naszej twarzy 

rozmawiamy z Martą Kuśmierek-Cieślak, właścicielką salonu Bellezza Masaże.

LIFE IN Łódzkie: Co potrafi Pani wyczytać z twarzy 
klientki, która pojawia się w Bellezzie?
Marta Kuśmierek-Cieślak: Spoglądając na twarz, widzę 
wiele. Przede wszystkim emocje: od zwykłego zmęczenia 
po chroniczny stres, napięcie, w jakim dana osoba żyje. Ale 
dla mnie najistotniejsze jest to, co wyczuwam, dotykając twa-
rzy. Kondycja skóry to jedynie efekt wizualny. To, co dzieje 
się głębiej, pod tą zewnętrzną powłoką to sedno. Dotykam 
tkanek i wtedy jestem w stanie ocenić, jaki masaż będzie 
najlepszy dla klientki. Często nawet nie zdajemy sobie spra-
wy, jak wiele czynników wpływa na to, co dzieje się z naszą 
twarzą. Wystarczy tylko wspomnieć, że ma ona około 70 mię-
śni, które nadają jej kształt i umożliwiają wyrażenie emocji. 
A wpływ na jej wygląd ma bardzo wiele czynników, których 
zupełnie nie kojarzymy z kondycją twarzy, np. postawa syl-
wetki, pozycja podczas snu, a także to, czy zaciskamy szczękę.

Czy masaż twarzy może zastąpić zabiegi 
medycyny estetycznej?
Oczywiście. Coraz więcej pań, bo one są głównie naszymi 
klientkami, poszukuje naturalnych metod poprawiających 
wygląd. O efektach masaży, które wykonujemy w Bellezzie, 
mogłabym długo opowiadać. Najlepiej jednak zajrzeć na na-
szą stronę internetową, gdzie jak na dłoni widać ich efekty. 
Zdjęcia twarzy przed masażem i po masażu mówią wszystko. 
Bardzo często ogromna różnica w wyglądzie twarzy jest już 
po pierwszym masażu. Uzyskanie i utrzymanie efektu wow 
wymaga jednak wykonania serii zabiegów. To nie botoks – 
tu trzeba popracować nad mięśniami, by efekt był trwały. 
Ale co najważniejsze – osiągnięty w sposób bezpieczny, bo ta 
terapia naturalna to nic innego jak uzdrawianie tkanek.

Jakie masaże poleca Pani swoim klientkom?
Ofertę w tym zakresie mamy zróżnicowaną – od japońskich 
masaży relaksacyjnych po intensywne masaże liftingujące 
– Kobido i Kobido Intensive. Ten ostatni oferujemy w Łodzi 
jako jedyni i jest to zresztą moja autorska metoda masażu 
twarzy. Kobido to najbardziej zaawansowana forma masa-
żu japońskiego, który działa w głębszych warstwach skóry 
i mięśni. Składa się z kilku etapów: relaksacyjnego, drenażu 
limfatycznego, liftingu i elementów akupresury. Kobido In-
tensive to jego mocno „podkręcona” wersja, gdzie stosuję naj-
efektywniejsze, mocno liftingujące ruchy, a dla spotęgowa-
nia ich efektu wykorzystuję podczas trwania masażu tapy. 
Po jednym zabiegu twarz wygląda na wypoczętą i mniej 
spiętą, mięśnie są rozluźnione, a skóra gładsza, znikają 
obrzęki i sińce pod oczami. Skóra nabiera blasku i zdrow-
szego kolorytu, poprawia się owal twarzy, spłycają nawet 
głębokie zmarszczki (także mimiczne). Z japońskich ma-
saży polecam też relaksujący masaż Kassaji wykonywany 
przy użyciu kamienia wulkanicznego, który usuwa zebraną 
limfę oraz pobudza organizm do odnowy. Podczas jednego 
seansu można pozbyć się opuchlizny, obrzęków i sińców. 
Cera jest rozjaśniona, skóra staje się bardziej napięta, a jej 
metabolizm widocznie wzrasta. Polecam też Estetyczną re-
habilitację twarzy, szyi i dekoltu.

Na czym polega ta metoda?
Metoda jest wykorzystywana zarówno w celach leczniczych, 
jak i profilaktycznych (zastoje krwi i limfy, procesy zrostowe 

zdegenerowanych, stwardniałych tkanek, problemy z na-
pięciami mięśniowo-powięziowymi), a także jako  element 
kompleksowego odmładzania. Głównym celem masażu jest 
odnowa tkanek na poziomie komórkowym. Co to oznacza? 
Dzięki tak głębokiemu masażowi, tkanki są znacznie lepiej 
dotlenione, otrzymują w odpowiedniej ilości substancje 
odżywcze i wodę. Masaż pobudza procesy samonaprawcze, 
pomaga w oczyszczaniu tkanek. A efekt wizualny jest tyl-
ko „skutkiem ubocznym” (śmiech). Dodam, że jest to najin-
tensywniejszy, najgłębszy sposób naturalnej terapii twarzy, 
jaki dostępny jest na rynku. Nie jest, niestety, zbyt przyjem-
ny, bo praca wykonywana jest w zasadzie „przy kości”. Mimo 
tego dyskomfortu Estetyczna rehabilitacja twarzy, szyi 
i dekoltu oraz też bardzo intensywne Kobido Intensive, to 
najczęściej wybierane przez klientki masaże. Dlaczego? Bo 
efekty mówią same za siebie.

Bellezza jako jedyna w Łodzi ma tak szeroką ofertę 
masaży twarzy. Dlaczego akurat taka specjalizacja?
Z potrzeb klientek i mojej chęci rozwoju. Gdy zaczęłam zgłę-
biać temat masaży twarzy, coraz bardziej mnie fascynował. 
Jestem też zwolenniczką naturalnego piękna i bardzo się cie-
szę, że coraz więcej kobiet podąża w tym kierunku.

Komu by je Pani poleciła?
Każdemu, kto ma ochotę na chwilę relaksu albo chciałby, 
by jego skóra odzyskała blask, ujędrniła się, odmłodniała. 
Każdemu, kto chce lepiej wyglądać, a niekoniecznie ma 
ochotę na zabiegi z użyciem strzykawki.

Sobie też Pani wykonuje sama masaż twarzy?
Tak i zachęcam moje klientki. To bardzo istotny element całej 
terapii. Nawet jeśli w domu nie będą one do końca wykona-
ne profesjonalnie, to warto je wykonywać dla podtrzymania 
efektu. W naszej ofercie zresztą znajdują się warsztaty z au-
tomasażu twarzy i gdy je wprowadzałam, nie spodziewałam 
się, że będą cieszyły się takim zainteresowaniem.

Z masażu ciała też można skorzystać w Bellezzie?
Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientek, dlatego pro-
ponujemy masaże relaksacyjne, ujędrniające i antycelluli-
towe. Jednym słowem dbamy o to, by kobieta mogła cieszyć 
się w pełni swoim pięknem. A już w grudniu szykujemy ko-
lejną niespodziankę. Dodam tylko, że będzie to nowość, któ-
rej próżno szukać w innych gabinetach w Łodzi, a i w kraju 
oferuje go tylko kilka salonów. Jeśli ktoś ma ochotę sprawić 
komuś miły podarunek na święta, to zapraszamy – specjalne 
vouchery prezentowe już czekają. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Izabela Urbaniak

Bellezza Masaże

Łódź ul. Piotrkowska 207, lokal nr 10
tel. 500 26 49 98, 577 440 474
e-mail: bellezza.lodz@gmail.com lub 
bellezza@bellezzamassages.eu
www.bellezzamasaze.pl
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LIFE IN Łódzkie: Pamiętam jak, będąc jeszcze 
nastolatką, mama zawsze nalegała na to, bym zimą 
nosiła czapkę. Oczywiście nakładałam, a tuż za rogiem 
domu ściągałam. Trochę lat minęło, gdy z własnej 
woli zaczęłam ją nosić. W jaki sposób czapka chroni 
nasze włosy?
Izabella Pietruszka-Kluska: Czapka chroni nasze włosy 
i skórę głowy przed mroźnym powietrzem. Niska tem-
peratura uszkadza strukturę włosa i pogarsza krążenie 
krwi w skórze głowy, przez co włosy są gorzej odżywiane. 
Także silny i porywisty wiatr jest szkodliwy dla włosów. 
Wysmagane wiatrem nie tylko wyglądają nieestetycznie, 
ale przede wszystkim stają się bardziej podatne na uszko-
dzenia. Skoro już wiemy, że czapka jest niezbędna, najle-
piej wybrać taką, która będzie wykonana z naturalnych 
materiałów – wełna, bawełna, w miarę przewiewna i nie-
zbyt mocno przylegająca do głowy. Zbyt ciasna czapka nie 
przepuszcza powietrza, sprzyja przegrzaniu, łojotokowi 
i łupieżowi. I jeszcze jedna rada – zimową porą najlepiej 
jest związywać długie włosy. Kiedy mamy rozpuszczone 
są one bardziej podatne na ciągłe ocieranie się o kurtki, 
płaszcze i szale, a tym samych ich niszczenie. Warto za-
pleść pasma w warkocz i dodatkowo schować go pod kurt-
kę – żeby ochronić włosy przed mrozem i zimnem.

Skoro chowamy włosy pod czapką, to nie musimy 
zapewne ich suszyć do końca?
Podstawowa zasada – nigdy nie wychodzimy na zewnątrz 
z mokrymi włosami i to niezależnie, czy jest to lato, czy zima. 
I nie tylko dlatego, że możemy zimą się przeziębić. Wilgotne 
włosy na mrozie ulegają zamrożeniu, przez co stają się bar-
dziej podatne na łamanie. Zamarznięta woda, rozszerzając 
swoją objętość, może rozsadzić włosy, niszcząc ich struktu-
rę. Nie powinniśmy także kłaść się spać z mokrymi włosami. 
Wilgotne włosy są bardzo delikatne i podatne na zniszczenia. 
Ich struktura ulega bardzo szybkiemu uszkodzeniu, a znisz-
czone włókna włosowe niezwykle trudno jest odbudować.

Jak pielęgnować włosy zimą?
Czego nie lubią włosy zimą? Czego potrzebują? Czy tylko odpowiedniej 

pielęgnacji, czy ważna jest też nasza dieta? A co z czapką – nosić 
nie nosić? Wątpliwości rozwiewa Izabella Pietruszka-Kluska, 
stylistka, trycholog, właścicielka Salonu Curyło Academy Łódź.

Zimą włosy też się elektryzują, jak sobie z tym poradzić?
Włosy elektryzują się, ponieważ stale narażone są na po-
cieranie się o sztuczne włókna, z którymi mają kontakt 
i wytwarzają ujemnie naładowane cząsteczki, które się 
wzajemnie odpychają. Ponadto negatywnie wpływa rów-
nież suche powietrze spowodowane okresem grzewczym. 
Włosy suche i zniszczone są bardziej podatne na elektry-
zowanie. Oczywiście można temu zapobiec, nosząc czapkę 
z naturalnych włókien, aplikując po myciu odżywki mają-
ce w swoim składzie składniki antystatyczne lub wygła-
dzające. Warto też suszyć włosy suszarką z jonizacją i cze-
sać je odpowiednią szczotką.

Czy zimą włosy mogą być także 
niedostatecznie nawilżone?
Oczywiście. Mróz, zmienna temperatura, suche powietrze 
w pomieszczeniach, niewłaściwa pielęgnacja mogą przy-
czynić się do ich niedostatecznego nawilżenia. Natomiast 
na humektatny zimą trzeba uważać. Regularnie warto 
sięgać po produkty do pielęgnacji z emolientami, które 
w składzie posiadają oleje.  W tym trudnym czasie wło-
sy szczególnie pokochają produkty zawierające różnego 
rodzaju masło – shea, kakaowe, murumuru. Zimą warto 
także raz lub dwa razy w tygodniu olejować włosy. Wyko-
rzystać w tym celu możemy oleje dostępne w sklepach jak 
oliwa z oliwek, olej kokosowy, oleje orzechowe, ryżowe, 
lniane, z pestek dyni, czy słonecznika oraz te specjalnie 
przeznaczone do pielęgnacji włosów. Ważne, by zabez-
pieczyć końcówki poprzez stosowanie olejków i serum. 
Możemy nakładać je po umyciu, lub na wysuszone włosy, 
ale w tym wypadku używamy naprawdę niewielkie ilo-
ści – jedna lub dwie krople, by nie powstały zlepione ko-
smyki. W ten sposób zabezpieczymy je przed urazami me-
chanicznymi i niską temperaturą. W zimowej pielęgnacji 
warto sięgać po maski zawierające keratynę, pozostałe 
proteiny warto pozostawić na inne pory roku. W sklepie 
warto sięgnąć po produkt odbudowujący.

A co ze skórą głowy? Czy ona w okresie zimy nie jest 
bardziej narażona na przetłuszczenie?
O skórę głowy powinniśmy dbać niezależnie od pory roku, 
bo to właśnie ona jest źródłem zdrowego włosa. Przede 
wszystkim należy utrzymać i wzmacniać zdrowie skóry po-
przez właściwie dobraną pielęgnację. Pamiętajmy, że szam-
pon dobieramy do potrzeb skóry głowy. Maska i odżywka ma 
za zadanie chronić, nawilżać i odżywiać łodygę włosa zgod-

Niska temperatura uszkadza 
strukturę włosa i pogarsza krążenie 

krwi w skórze głowy, przez co 
włosy są gorzej odżywiane

„

nie z zachowaniem równowagi PEH (proteiny, emolienty, hu-
mektanty). Absolutnym must have jest peeling przeznaczony 
do skóry głowy, który oczyszcza, poprawia mikrokrążenie, 
dotlenia i przywraca równowagę mieszkom włosowym.

Szampon też dobieramy stosownie do pór roku?
Szampon dobieramy do potrzeb skóry głowy, to najważniej-
sza zasada. Jeśli skóra jest wrażliwa, to delikatny szampon 
do skóry wrażliwej, jeśli wypadają, to przeciw wypadaniu 
itd. Przede wszystkim zwracajmy uwagę na to, co dzieje się 
ze skórą. Odradzam stosowanie szamponów zbyt bogatych 
w skład, bo może dać to efekt odwrotny od zamierzonego.

Skoro szampon wybrany, to teraz chciałabym wiedzieć, 
czy zimą myjemy włosy częściej, czy rzadziej?
Włosy powinniśmy myć wówczas, jeśli tego wymagają 
i czujemy taką potrzebę. Jeśli trzeba myć je codziennie, to 
na pewno delikatnym szamponem, raz na jakiś czas moż-
na użyć szamponu oczyszczającego, który zmyje pozosta-
łości środków do stylizacji. Z nimi w okresie zimy bym nie 
przesadzała zresztą.

Zapewne warto zadbać o naszą dietę, bo przecież od niej 
też zależy kondycja naszych włosów zimą?
Oczywiście kondycja całego naszego organizmu uzależ-
niona jest od właściwej diety. O każdej porze roku po-

winna być bogata w witaminy, najlepiej pochodzące ze 
źródeł naturalnych, gdy ich brakuje, można wspomóc się 
suplementami. Co zatem jest potrzebne naszym włosom? 
Witaminy z grupy B stymulują proces rozwoju cebulek. 
Długotrwały niedobór witaminy A może prowadzić do 
utraty włosów i łupieżu. Niedobór witaminy C może spo-
wodować, że włosy mogą być podatne na rozdwajanie. 
Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu. Niedo-
bór cynku sprzyja łupieżowi i wypadaniu włosów. Brak 
żelaza powoduje osłabienie włosów, które stają się cien-
kie. Niemniej istotne są dobre tłuszcze z rodziny omega-3, 
a także pełnowartościowe białko. Dbajmy zimą o dobrą 
kondycję całego organizmu i naszych włosów. Warto za-
dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler

Izabella Pietruszka-Kluska
Właścicielka Salonu Curyło Academy
Łódź, ul. franciszkańska 99, lok. D2
facebook.com/curylolodz/
tel. 793 015 386
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Prawidłowa pielęgnacja twarzy w domu? Temat wydaje się 
prosty – woda, mydło i gotowe. Kiedy jednak pojawiają się 
zmiany trądzikowe czy nadmierna suchość cery, zaczynamy 
się niepokoić. Niepotrzebnie, często wystarczy zmienić nawyki 
pielęgnacyjne, by poprawić kondycję skóry.

Statystycznie Polka spędza w łazience na pielęgnacji 
skóry i makijażu około dziesięciu minut dziennie, co 
składa się na pięć godzin w ciągu miesiąca. To sporo, 
dlatego ważne jest, by prawidłowo dbać o skórę.

Słów kilka o skórze
Wydaje nam się, że skóra to jednolity i spójny mate-
riał, chroniący całe nasze ciało. Tak jednak nie jest. 
Ten „jednolity materiał” to szereg, ułożonych na sobie 
komórek – keratynocytów, które regularnie i często 
niezauważalnie, złuszczają się. Proces ten nazywany 
jest keratynizacją naskórka i daje początek naturalne-
mu czynnikowi nawilżającemu (NMF).

Budowę skóry możemy porównać do cegiełek i zapra-
wy murarskiej. Cegiełki to komórki skóry, a zaprawą 
murarską są lipidy i białka – ceramidy, woski i kwasy 
tłuszczowe. Dlatego ważne jest, by pomóc naszej skórze 
i szukać ich także w diecie i używanych kosmetykach.

Oprócz ochrony przed czynnikami zewnętrzny-
mi i drobnoustrojami, zadaniem tego specyficznego 

Nasza skóra lubi minimalizm

Każda skóra lubi minimalizm. Do prawidłowego i skuteczne-
go oczyszczania potrzebuje kilku kosmetyków:

 z olejku hydrofilowego, który pod wpływem wody rozpuszcza 
się, zmywając tłuszczowe zanieczyszczenia i odblokowuje ujścia 
mieszków włosowych, w myśl zasady „tłuszcz rozpuszcza tłuszcz”,

 z żelu lub pianki, które zawierają środki powierzchniowo czynne, 
usuwające resztę zanieczyszczeń oraz substancje mogące wnik-
nąć głębiej, by stymulować skórę czy przygotować ją do dal-
szych etapów pielęgnacji,

 z toniku, który ma przywrócić prawidłowe, lekko kwaśne pH skó-
ry, obniżone po zastosowaniu produktów myjących.

W kolejny etapie powinny znaleźć się następujące kosmetyki:
 z krem pod oczy o działaniu natłuszczającym, ale także stymulu-

jącym i spowalniającym procesy starzenia,
 z krem do twarzy na dzień z filtrem, który powinien nawilżać skó-

rę, mieć lekką konsystencję tak, by nadawał się pod makijaż,
 z krem na noc, czyli kosmetyk o bogatszym składzie i formulacji, 

niż produkt na dzień,
 z peeling – raz w tygodniu ziarnisty dla skóry grubej i enzy-

matyczny dla wrażliwej,
 z maseczka, choć nieobowiązkowa to raz w tygodniu w celach 

relaksujących przydatna.

systematyczność kluczem do sukcesu

„muru” jest między innymi wiązanie wody w naskór-
ku i ochrona przed jej ucieczką z głębszych warstw 
skóry. Od NMF i cementu zależy nawilżenie skóry.

Drogeria domowa
Wbrew temu, o czym krzyczą reklamy kosmetyków, na-
sza cera lubi minimalizm. Wystarczy jej kilka produk-
tów, które powinny działać synergicznie i być wycelo-
wane w konkretny problem. Lata doświadczeń pokazały 
mi, że my kobiety popadamy w skrajności. Pod wpły-
wem emocjonalnego zrywu kupujemy mnóstwo kosme-
tyków, a gdy nie widzimy efektów, odrzucamy je w kąt, 
dbając o skórę „czym popadnie”. To duży błąd! Nasz or-
ganizm lubi powtarzające się cykle, a naszą skórę można 
porównać do małego dziecka – do prawidłowego rozwo-
ju potrzebuje rutyny. Dlatego pielęgnacja powinna być 
zrównoważona, regularna, trochę inna za dnia, a inna 
wieczorem, dobrana do pory roku i aktualnych potrzeb.

W Esencji Piękności oferujemy konsultacje (w ga-
binecie oraz online), podczas których oceniamy stan 
skóry i przygotowujemy Receptę Piękna. Znajduje się 
w niej rozpisany krok po kroku plan pielęgnacji wraz 
z dobranymi kosmetykami.

Prawidłowe mycie twarzy
Najważniejszym elementem pielęgnacji skóry jest pra-
widłowe mycie twarzy. Słysząc „demakijaż”, często 
wydaje nam się, że ten etap nas nie dotyczy, ponieważ 
nie nakładamy makijażu, a to błąd. Zawsze na począt-
ku musimy usunąć ze skóry takie produkty, jak krem, 
serum oraz zanieczyszczenia dnia codziennego. Ten 
zabieg powinien być wykonywany dwa razy dziennie 
– rano i wieczorem. Wiele osób, które do mnie trafiły, 
myły skórę tylko wodą, a to kolejny błąd. Nasza skó-
ra jest pokryta mieszanką łoju i zanieczyszczeń, i nie 
zmyjemy jej samą wodą. To tak jakby próbować umyć 
tłustą patelnię samą wodą. Nie da się.

Niedobrym rozwiązaniem jest także mycie skóry 
preparatem o nazwie „comiwpadniewrękę”. Mydło, 
żel pod prysznic czy szampon o mocno agresywnym 
i odtłuszczającym składzie oraz mocno zasadowym 
pH, to bardzo silne kosmetyki. Zamiast pomóc, nisz-
czą nasz cement międzykomórkowy, powodując za-
burzenie pracy skóry. Często staje się ona szorstka, 
zaczerwieniona i łuszcząca, choć bywa też odwrotnie 
– im bardziej ją odtłuszczamy, tym bardziej się broni 
i produkuje jeszcze więcej.

Bez płynów micelarnych
Kilka lat temu niezwykle modny stał się – o zgrozo 
–  płyn micelarny. Powszechnie reklamowany jako 
płyn do wszystkiego, zastępujący mleczko, żel i tonik. 
Micel to cząsteczka myjąca o kulistej budowie, któ-
rej jedna część jest tłuszczowa, a druga wodna. Dzięki 
temu działa jak magnes na zanieczyszczenia. Na do-
datek używając płynu micelarnego, stosujemy waciki, 
wykonując nimi każdego dnia peeling skóry i tym sa-
mym powodując jej podrażnienie, zaczerwienienie 
i wysuszenie. Gdy w grę wchodzi taka reakcja, a tym 
samym osłabienie odporności skóry, mało brakuje, by 

doszło do infekcji i pojawienia się np. trądziku. Cał-
kowicie z płynu micelarnego jednak nie rezygnujmy, 
bo świetnie sprawdzi się przy usuwaniu tuszu do rzęs 
i szminki w pierwszym etapie pielęgnacji.

Czas na krem
Po etapie oczyszczenia możemy zacząć kolejny etap 
i skorzystać z kosmetyku pielęgnacyjnego, np. z kremu 
o określonym działaniu. Klientki odwiedzające mnie 
pierwszy raz mówią, że przestały stosować cokolwiek 
przed makijażem, ponieważ skóra zaczyna się świecić, 
jest lepka, pojawiają się wypryski. Warto wiedzieć, że to 
nie jej wina, tylko źle dobranego kosmetyku.

Każda skóra jest inna, ale każda potrzebuje wspoma-
gania, a im jest starsza, tym bardziej. Przez złą pielęgna-
cję, ubogą dietę, brak snu, stres, czynniki środowiskowe 
dochodzi do osłabienia naszego płaszcza hydrolipido-
wego, zanikania cementu i NMF. Dlatego bardzo ważne 
jest jej nawilżanie. I nie chodzi o użycie tłustego kremu, 
pod którym czujemy się, jak w masce i świecimy jak ża-
rówki. Krem nawilżający potrafi być także bardzo lek-
ki. Częstym problemem w codziennej pielęgnacji skóry 
jest nieużywanie kremu pod oczy lub używanie tego 
samego, co do twarzy. Skóra pod oczami jest najcieńsza, 
pozbawiona gruczołów łojowych, przez co sama się nie 
natłuszcza, najszybciej się wysusza i starzeje. Trafiają 
do mnie pacjentki, których stan skóry znacznie się po-
gorszył w chwili, gdy zaczęły eksperymentować na wła-
sną rękę. Niektóre nabawiły się poparzeń, przebarwień 
czy wzmożonego trądziku.

Trzeba pamiętać, że kosmetyki i zabiegi stosowane 
w gabinecie kosmetologicznym, w niepowołanych rę-
kach mogą wyrządzić krzywdę. Dlatego zawsze polecam 
wizytę w profesjonalnym gabinecie, gdzie kosmetolog, 
w oparciu o wiedzę i doświadczenie, dobierze odpowied-
ni zabieg. Prawidłowa pielęgnacja skóry to nie magia! Je-
śli zostanie odpowiednio dopasowana i będzie regular-
nie stosowana, to piękna skóra będzie w zasięgu ręki. 

Anna Olejniczak-Łasecka

Magister kosmetologii, właściciel-
ka Kliniki Esencja Piękności, autorka 
artykułów kosmetycznych na porta-
lach, blogach i magazynach. W Esencji 
Piękności zajmuje się pielęgnacją twarzy 
i terapiami anti age. Jej główną misją 
jest przekazywanie wiedzy na temat 
prawidłowej pielęgnacji skóry.

autor artykułu

Klinika Esencja Piękności

Łódź, ul. Tymienieckiego 20
tel. 730 100 004
e-mail: kontakt@esencjapieknosci.pl
www.esencjapieknosci.pl
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Złaknionych wyjątkowych doznań, emocji i przyjemno-
ści, zapraszamy do salonów firmy Jaszpol. Czekają tu 
na Was trzy nowe modele w gamie Renault – modele hy-
brydowe: Clio E-Tech Hybrid, Renault Captur E-Tech Hybrid 
Plug-in, Renault Megane Grandtour E-Tech Hybrid Plug-in.

Motoryzacja przechodzi dynamiczne zmiany. Co-
raz większa świadomość ekologiczna społeczeństw 
i rządów oraz większa dbałość o naszą planetę – tak-
że na producentów samochodów nakłada obowiązki 
zmniejszenia emisji CO2, co wiąże się z koniecznością 
poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie na-
pędów pojazdów. Coraz nowocześniejsze i bardziej 
wydajne stają się pojazdy z napędem hybrydowym 
i elektrycznym. Dodatkowo dają one niesłychaną 
przyjemność z jazdy.

PRZETESTUJ HYBRYDY RENAULT 
Czekają w salonach Jaszpol

Renault będące pionierem i leaderem na rynku 
samochodów elektrycznych, teraz poszerzyło swo-
ją ofertę o nowy, unikalny napęd hybrydowy. Nową 
gamę hybrydowych Renault tworzą trzy modele: Clio 
E-TECH Hybrid (hybryda pełna o mocy 140 KM), nowy 
Captur E-TECH Plug-in Hybrid (hybryda ładowana 160 
KM) i nowy Megane Grandtour E-TECH Plug-in Hybrid 
(hybryda ładowana 160 KM). Modele hybrydowe uzu-
pełniają szeroką ofertę samochodów Renault z napę-
dem elektrycznym, która obejmuje nowe ZOE, Kangoo 
Z.E. oraz Master Z.E. Wszystkie modele dostępne są 
w salonach firmy Jaszpol w Łodzi i Zgierzu.

Nowe Clio z napędem hybrydowym
Po raz pierwszy w gamie Clio pojawiła się wersja 
pełnej hybrydy E-TECH Hybrid, która uzupełnia 
ofertę silników spalinowych. Nowa jednostka bły-
skawicznie reaguje na polecenia kierowcy wyda-
wane pedałem gazu. Przekłada się to na niezwykłe 
doświadczenia i przyjemność z jazdy, nieporówny-
walne z doznaniami, jakie gwarantują inne dostępne 
na rynku miejskie modele hybrydowe.

Hybrydowa jednostka montowana w Clio E-TECH 
Hybrid 140 KM zapewnia maksymalną wydajność, nie-
zrównaną dynamikę jazdy i czas reakcji, co najlepiej 
ilustruje przyspieszenie z 80 do 120 km/h w zaledwie 
6,9 sekundy. Odzyskiwanie energii podczas hamowa-
nia, duża zdolność samoładowania akumulatora oraz 

Poczuj ogromne emocje podczas jazdy próbnej wybranym przez 
Ciebie Renault E-Tech Hybrid. Po wykonanej jeździe testowej 
otrzymasz następujące informacje od doradcy handlowego:

 z jaki odcinek trasy pokonałeś/pokonałaś w trybie elektrycz-
nym, a jaki w trybie konwencjonalnym

 z ile zaoszczędziłeś/zaoszczędziłaś pokonując dany odcinek
 z otrzymasz informacje w formie papierowej lub w formie 

elektronicznej – to Ty wybierasz.

jazdy testowe

wysoka sprawność zespołu napędowego E-TECH za-
pewniają zmniejszenie zużycia paliwa i energii. Nowy 
model może poruszać się po mieście w trybie w pełni 
elektrycznym przez osiemdziesiąt procent  czasu jazdy, 
a zużycie paliwa może być nawet o czterdzieści procent  
niższe, niż w wersji z silnikiem spalinowym w cyklu 
miejskim. W trybie elektrycznym hybrydowe Clio 
może osiągnąć prędkość 70-75 km/h, a zużycie paliwa 
w cyklu mieszanym wynosi 4,3 l/100 km. Kierowca nie 
musi martwić się o ustawianie jakichkolwiek parame-
trów, dzieje się to automatycznie.

Nowy Captur – elektryczny na żądanie
Dzięki układowi napędowemu E-TECH Plug-in Hy-
brid o mocy 160 KM i akumulatorowi trakcyjnemu 
o dużej pojemności 9,8 kWh nowy Captur może prze-
jechać w trybie elektrycznym 50 kilometrów w cyklu 
mieszanym oraz 65 kilometrów w cyklu miejskim.

Nowy Captur jest niezwykle wszechstronny: moż-
na nim jeździć na codziennych trasach przez tydzień 
tylko w trybie elektrycznym. Baterie możemy ładować 
za pomocą silnika spalinowego w samochodzie lub 
podłączyć do zewnętrznej ładowarki. Tę opcję szcze-
gólnie docenią posiadacze paneli fotowoltaicznych lub 
tzw. drugiej taryfy. Capturem w wersji hybrydowej 
można wybrać się także na dłuższy wyjazd, nie mar-
twiąc się o poziom ładowania baterii. W cyklu miesza-
nym nowy, hybrydowy Captur zużywa 1,5 l/100 km.

Niezwykłe doznania z jazdy zawdzięczamy przede 
wszystkim szerokiemu wykorzystaniu napędu elek-
trycznego. Każde ruszanie z miejsca odbywa się w try-
bie elektrycznym. Doznania za kierownicą i przyjem-
ność prowadzenia są takie same jak w samochodzie 
elektrycznym, takim jak ZOE, dzięki natychmiast 
dostępnemu maksymalnemu momentowi obrotowe-
mu i  błyskawicznym reakcjom na wciśnięcie peda-
łu przyspieszenia.

Nowy Megane Grandtour
Nowy Megane Grandtour E-TECH Plug-in Hybrid 
dysponuje zasięgiem umożliwiającym pokonywanie 
w trybie elektrycznym nawet 50 km w trybie miesza-
nym i 65 km w trybie miejskim. W cyklu mieszanym 
nowy, hybrydowy Megane Grandtour zużywa 1,3 
l/100 km. Model ten, tak jak pozostałe modele E-TECH 
Hybrid, wyposażono w nowoczesny ekran systemu 
multimedialnego Renault EASY LINK o przekątnej 
9,3” i cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 10,25” za-
miast klasycznych analogowych zegarów.

Jest też możliwa zmiana ustawień w systemie MUL-
TI-SENSE, który został dostosowany do specyfiki napę-
du elektrycznego i dysponuje trzema trybami jazdy:

 z Pure: dostępny w ustawieniach na ekranie lub po-
przez wciśnięcie specjalnego przycisku EV na desce 
rozdzielczej. Umożliwia przejście do trybu elektrycz-
nego pod warunkiem wystarczającego zapasu energii 
w akumulatorze.

 z My Sense: optymalizuje jazdę w trybie hybrydo-
wym w celu obniżenia kosztów użytkowania. Do-
stępna w tym trybie funkcja „E-Save” pozwala zare-
zerwować pewien zapas energii, by kierowca mógł 
w każdej chwili przełączyć napęd w tryb elektryczny, 
np. po wjeździe do centrum miasta.

 z Sport: pozwala w pełni wykorzystać wszystkie 
możliwości auta poprzez połączenie mocy wszyst-
kich trzech silników. 

Zgierz ul. Łódzka 28
Łódź ul. Brukowa 2, ul. Przybyszewskiego 176
www.jaszpol.pl, tel. 42 612 12 22
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Just Cars Club – miejsce, w którym pasja 
do motoryzacji spotyka się z luksusem

Masz ochotę na weekendową przejażdżkę ekskluzywnym, luksusowym, 
a zarazem sportowym autem? A może chciałbyś pojeździć nim nieco 
dłużej? Żaden problem, bo w łódzkiej wypożyczalni aut luksusowych 
Just Cars Club czeka szeroka gama samochodów marek premium. 
Rozmawiamy z Piotrem Głydziakiem, właścicielem wypożyczalni.

LIFE IN Łódzkie: Jak zrodził się pomysł na wypożyczalnię 
samochodów luksusowych – Just Cars Club?
Piotr Głydziak: Najlepsze pomysły biznesowe rodzą się 
zazwyczaj z pasji i marzeń. Just Cars Club pewnie by nie 
powstał, gdyby nie moje zainteresowanie motoryzacją, 
a szczególny sentyment do aut luksusowych takich ma-
rek jak Mercedes, Porsche czy Lamborghini. Oczywiście, 
podczas podróży przyglądałem się, jak funkcjonują tego 
typu wypożyczalnie (polskie i zagraniczne), jaki mają 
model biznesowy. Niesiony własnymi potrzebami ko-
rzystałem z ich usług, sprawdzając na własnej skórze. 
I cztery lata temu nadszedł taki moment i zdecydowa-
łem, że czas otworzyć Just Cars Club. Spełnić marzenie 
o posiadaniu garażu z elitarnymi i wyjątkowymi mode-
lami aut.

I nie żałuje Pan podjętej przed czterema laty decyzji?
Ani przez moment, choć muszę przyznać, że początki wca-
le nie były łatwe. Ale teraz nie mogę narzekać, flota liczy 
ponad dwadzieścia aut i jest w ciągłej rotacji.

No to zajrzyjmy na chwilę do garażu Just Cars Club. Co 
tam zobaczymy?
Może się zdarzyć, że nic (śmiech), bo akurat wszystkie auta 
będą wynajęte. A już tak na poważnie, to naszą flotę dobiera-
my bardzo starannie, poszukujemy najciekawszych modeli 
danej marki, inspirujemy się nowościami na targach moto-
ryzacyjnych i oczywiście, a może przede wszystkim słucha-
my naszych klientów. Do ich dyspozycji mamy całą bardzo 
zróżnicowaną gamę samochodów, począwszy od siedmio-
osobowych vanów (Mercedes V-Class), przez ekskluzywne 
i komfortowe auta do codziennej jazdy (Audi RS7 czy Porsche 
Panamera Turbo S E-Hybrid), aż po supersamochody – Lam-
borghini Huracan Evo czy Ferrari GTC4 Lusso, dedykowane 
miłośnikom motoryzacji w sportowym wydaniu. Aczkol-
wiek mamy duże plany co do dalszego rozwoju floty.

Czym wyróżniają się oferowane przez Was auta?
Wszystkie modele w ofercie Just Cars Club to jedne z naj-
bogatszych wersji danego modelu w wysokim standar-
dzie wyposażenia. Każde z aut zostało skonfigurowane 
indywidualnie i wyposażone w nowoczesne systemy na-
wigacji, bogate systemy multimedialne oraz efektownie 

brzmiące nagłośnienie. Wyposażone są w jedne z naj-
mocniejszych wersji silnikowych w danym modelu, mają 
sportowe zawieszenia, możliwość wyboru trybu jazdy 
i sportowe układy kierownicze. Naszą ideą jest, by samo-
chody spełniały oczekiwania każdego nawet najbardziej 
wymagającego biznesmena i bizneswoman.

W których modelach najczęściej zasiadają klienci?
Największym zainteresowaniem cieszą się głównie modele 
luksusowe i sportowe m.in. Lamborghini Urus i Huracan 
Evo. To stosunkowo nowe samochody na rynku, niewiele 
jest ich w Polsce, są bardzo komfortowe, szybkie, a jazda 
nimi dostarcza niezapomnianych wrażeń. Dodatkowo na-
sze Urusy, ale także niektóre modele Audi, zostały doposa-
żone w mocno brzmiące układy wydechowe Akrapovic.

Pana ulubiony model ze stajni Just Cars Club?
Bez chwili wahania odpowiem, że obecnie to Lamborghini 
Urus. Ma świetny design, niepowtarzalny dźwięk wydechu, 
jest autem rodzinnym, a zarazem ma niesamowite osiągi. To 
najszybszy SUV świata. Pod maską Urusa pracuje 650-konny 
silnik V8, który w typowym dla Lamborghini stylu napędza 
wszystkie koła. A do setki przyspiesza w zaledwie 3,4 sekun-
dy. Nadmienię, ze moja prywatna wersja tego auta została 
wzbogacona o dodatkowe 100 KM systemem Novitec.

Pobudził Pan mocno moją wyobraźnię. Co muszę zrobić, 
by siąść za kółkiem tego atlety?
Oferta Just Cars Club dostosowana jest za każdym razem 
do wymagań klientów indywidualnych, jak i bizneso-
wych. W zależności od potrzeb z naszej floty można ko-
rzystać w opcji: wynajmu krótkoterminowego – doba, 
weekend, tydzień oraz na dłuższy okres – miesiąc, rok 
lub dłużej. Wynajem długoterminowy to doskonała od-
powiedź na potrzeby biznesu. Jest to bowiem rozsądna 
alternatywa do rozpowszechnionego leasingu – dużo ko-
rzystniejsza i atrakcyjna.

Proszę mnie przekonać, że faktycznie wynajem jest 
lepszy od leasingu.
Proszę bardzo. Wynajem długoterminowy ma wiele zalet. 
Jedną z nich jest fakt, że w razie stłuczki, awarii czy ja-
kiegokolwiek problemu, za serwis odpowiada nie kierow-

ca, a firma, do której należy pojazd. Jest to niewątpliwie 
duży plus dla osób, które nie chcą martwić się organizo-
waniem serwisu, naprawami, dzwonieniem po lawetę. 
Firma wypożyczająca ponosi także koszty związane z se-
zonową wymianą opon, czy obowiązkowym przeglądem! 
Nie ma więc problemu związanego z żadnymi wydatkami 
poza opłacaniem wynajmu. A ten jest stały przez cały czas 
trwania umowy, a miesięczna opłata nie obciąża historii 
kredytowej najemcy. W razie stłuczki lub awarii każdy 
kierowca bez problemu otrzyma samochód zastępczy.

Po co wynajmować luksusowe auto na krótki czas?
Powody są różne, możemy przetestować samochód przed 
jego zakupem, odstresować się w komfortowym sporto-
wym pojeździe, zrobić wrażenie na kontrahentach lub 
współpracownikach, wykorzystać auto do służbowego lub 
rodzinnego wyjazdu i to zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przekonał mnie Pan, chciałabym wynająć na próbę 
sportowe auto?
To naprawdę nic trudnego. Nie więcej niż trzy minuty zajmie 
Pani rezerwacja online. Nasz system do dyspozycji klientów 
dostępny jest 24 godziny na dobę, wystarczy wybrać intere-
sujący nas model, okres wynajmu i miejsce odbioru. Można 
również zarezerwować auto telefonicznie pod numerami  
721 106 107 lub 669 106 107, jak i dokonać rezerwacji mailo-
wej – biuro@justcc.pl. Główna nasza siedziba znajduje się 

w Łodzi, mamy oddział w Poznaniu, a niebawem otwieramy 
też w Warszawie. Aczkolwiek naszych klientów obsługujemy 
na terenie całej Polski, elastycznie zgodnie z oczekiwaniami.

Czy mogę poprosić o dostarczenie samochodu pod dom?
Jak najbardziej mamy taką usługę, a jakby Pani potrzebo-
wała, to może także skorzystać z wypożyczenia auta wraz 
z kierowcą.

Kto najchętniej korzysta z tej usługi?
Przede wszystkim osoby ze świata biznesu i polityki. 
Nasi kierowcy zawiozą klientów do dowolnego miejsca 
w Polsce. Dodam jeszcze tylko, że nasza oferta obejmuje 
również możliwość wystawienia naszych samochodów 
podczas imprez czy eventów firmowych. To dodaje cha-
rakteru i wyjątkowości wydarzeniu.

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Archiwum Just Cars Club

JUST CARS CLUB

Łódź, ul. Piotrkowska 295C
tel. 721 106 107
pon.-pt.: 9-17
www.justcarsclub.pl
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LIFE IN Łódzkie: Ten rok w salonie VW Krotoski w Łodzi 
obfituje w wiele nowości. Czy może nam Pan o nich 
powiedzieć nieco więcej?
Jarosław Woźniak: Oczywiście. Faktycznie tegoroczna 
oferta obfituje w całkiem sporo nowości, co nas ogromnie 
cieszy. I choć rok 2020 jest „wyjątkowy”, bo zdominowany 
przez pandemię koronawirusa, to na szczęście w łódzkich 
salonach Volkswagena nie odczuwamy tak bardzo jej skut-
ków, a nasza oferta wzbudza duże zainteresowanie. Może-
my zaproponować nowego Arteona oraz Arteona Shooting 
Brake, Tiguana po liftingu oraz dwa samochody o napędzie 
elektrycznym: dostępny w sprzedaży ID.3 oraz ID.4, na któ-
rego mamy coraz więcej zamówień, mimo iż gotowe do od-
bioru samochody będą dopiero wiosną 2021. Pod koniec tego 
roku dostępny będzie także nowy Golf kombi. Dzieje się!

Czym różni się nowy Arteon od wersji dostępnych do tej 
pory w salonie?
Odkąd w 2017 roku Arteon pojawił się w sprzedaży, cieszy 
się niesłabnącą popularnością, a teraz zyskał dodatkowy 
powiew świeżości: subtelny lifting nadwozia, przeprojekto-
wany przedni pas, tylny zderzak oraz światła. Dużo nowości 
czeka we wnętrzu pojazdu. Zupełnie nowy wygląd ma konso-
la środkowa, zniknęły pokrętła do klimatyzacji i analogowy 
zegarek. Ich miejsce zajął panel dotykowy, z którego teraz 
sterujemy klimatyzacją oraz wyłącznik świateł awaryjnych. 
Mamy też nową, wielofunkcyjną kierownicę i system multi-
medialny, a cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit Pro 
znalazł się na wyposażeniu seryjnym.

Pojawił się też zupełnie nowy model – Arteon 
Shooting Brake.
Tak, to wersja kombi Arteona. Auto majestatyczne, zachwy-
cające, oferujące podróżującym w obu rzędach siedzeń 

Volkswagen 
kusi 

nowościami
Dwa nowe samochody elektryczne 

ID.3 oraz ID.4, Arteon w nowej 
odsłonie, Tiguan po liftingu i nowy 
Golf kombi. Zajrzeliśmy do salonu 

Volkswagena przy ul. Niciarnianej 51/53, 
by porozmawiać z Jarosławem 

Woźniakiem, zastępcą kierownika 
sprzedaży w salonie VW Krotoski Łódź.

więcej miejsca nad głowami za sprawą inaczej poprowa-
dzonej linii dachu. Jest tu też nieco większy bagażnik. Obie 
wersje mają bardzo bogate wyposażenie seryjne już w wer-
sji podstawowej, to m.in. system monitorowania przestrzeni 
przed autem z funkcjami wykrywania pieszych na jezdni 
i awaryjnym hamowaniem w mieście, tempomat aktywny 
do prędkości 210 km/h, który uwzględnia dane z nawiga-
cji, system monitorujący zmęczenie kierowcy, trzystrefową 
klimatyzację, światła z przodu i z tyłu wykonane w techno-
logii LED, czy asystent świateł drogowych. Do zaoferowa-
nia mamy też wiele atrakcyjnych pakietów dodatkowych, 
na przykład: system stylowego oświetlenia wnętrza z 30 
kolorami świateł do wyboru, panoramiczny dach, przyciem-
niane szyby, czy w wygodne fotele ergoComfort. Wybór do-
datkowych opcji jest naprawdę interesujący.

Czy to już wszystkie nowości w tym modelu?
Nie wspomniałem jeszcze o wersji eHybrid z układem 
hybrydowym typu plug-in, czyli takim, który można za-
silać z gniazda elektrycznego oraz o Arteonie w wersji R. 
Pod jego maską znajduje się jednostka 2.0 TSI, generująca 
aż 320 KM i 420 Nm, które trafiają na wszystkie koła za po-
średnictwem 7-biegowej skrzyni DSG. Robi wrażenie!

No to z auta hybrydowego przesiadamy się teraz do auta 
elektrycznego. I tu zupełna nowość – ID.3. Przyznam, 
że prezentuje się doskonale. A jak z zasięgami?
ID.3 zadowoli każdego kierowcę, a wyposażone w aku-
mulator najwyższej mocy może przejechać do 550 kilo-
metrów. Jak na dostępne obecnie na rynku elektryki, to 
osiągi naprawdę imponujące. ID.3 w zależności od wersji 
ma dostępne akumulatory o różnej mocy 45 kWh, 58 kWh 
lub 77 kWh. To relatywnie niewielkie auto zaskakuje też 
przestronnością wnętrza, odpowiadającą autom klasy 

wyższej. Bez problemu pomieści 5 osób. Układ napędowy 
ID.3 1ST pozwala na przyspieszenie od zera do 100 km/h 
w zaledwie 7,3 sekundy. Natomiast przyspieszenie od zera 
do 60 km/h, które jest najważniejsze w ruchu miejskim 
wynosi tylko 3,4 sekundy. Zdecydowanie sporym ułatwie-
niem dla kierowcy jest obsługa głosowa – nie odrywając 
wzroku od drogi, można sterować radiem, systemem na-
wigacji czy telefonem. Przydatny może okazać się także 
AR Head-up display, który przenosi informacje na przed-
nią szybę, bezpośrednio w pole widzenia kierowcy, dzięki 
czemu prowadzenie samochodu staje się łatwiejsze. Wy-
świetlacz pokaże np. wskazania nawigacji wraz z asysten-
tem pasa ruchu.

Dużo sprzedaliście już tych samochodów?
Nie da się ukryć, że ID.3 wzbudza duże zainteresowanie, 
a kilku szczęśliwców jeździ już po łódzkich drogach. Nowi 
właściciele bardzo sobie je chwalą, mogą jeździć buspasa-
mi, parkować w mieście za darmo i odliczyć nieco więk-
szy podatek od ich zakupu. Bardzo ważną sprawą jest też 
ich ekologiczność.

Nie widzę w salonie ID.4, a wspomniał Pan, że można je 
już zamawiać.
Jak najbardziej zamawiać już można, ale samochód bę-
dzie do odebrania wiosną 2021.

To jak mnie Pan przekona do jego zakupu?
Rzadko kiedy musimy przekonywać klientów do zakupu 
aut elektrycznych, zazwyczaj kupują je osoby z bardzo 
dużą świadomością, które przychodzą po konkretny model. 
ID.4 to pierwszy elektryczny SUV marki Volkswagen. Z aku-
mulatorem o pojemności 77 kWh może przejechać do 520 
km, a do 100 km/h rozpędza się w 8,5 sekundy. Dostępny 
jest początkowo w dwóch wersjach: ID.4 1ST oraz ID.4 1ST 
Max. W wersji 1ST jest wyposażony w 20-calowe obręcze 

kół, wewnętrzny pakiet Style i przyciemniane tylne szyby. 
Przednie fotele oraz kierownica są podgrzewane, a o do-
datkowy nastrój we wnętrzu dba oświetlenie Ambiente do-
stępne w 30 kolorach. Jest system nawigacyjny Discover Pro 
oraz liczne systemy asystujące jak monitorujący przestrzeń 
przed pojazdem Front Assist, predykcyjny tempomat ACC 
oraz asystent pasa ruchu Lane Assist. Wyższa wersja Max 
w standardzie zawiera niemal wszystkie możliwe elemen-
ty wyposażenia. Nie sposób wszystkiego wymienić, zapra-
szam na naszą stronę www.krotoski.com.

Na pewno niczego nie pominęliśmy?
Nie wspomnieliśmy jeszcze o nowym Tiguanie. Zmieniona 
została przednia część nadwozia i mamy do zaoferowania 
bogatsze wyposażenie. Nowy Tiguan dostępny jest w kilku 
wariantach wyposażenia, ze zróżnicowanymi jednostkami 
napędowymi. Docelowo, w ofercie modelu znajdą się także 
Tiguan R, czyli najbardziej dynamiczna wersja o mocy 320 
KM oraz Tiguan eHybrid w wersji plug-in.

A co z Golfem w wersji kombi?
Pojawi się pod koniec tego roku. Względem poprzednika 
nowy Volkswagen Golf Variant jest nieco większy. Zaprasza-
my do salonu nie tylko po nowości, w ofercie mamy mnóstwo 
fantastycznych modeli, w tym całą gamę SUV-ów, samocho-
dów, które obecnie cieszą się największą popularnością. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler, VW

Salon VW i AUDI oddział Łódź
Łódź, ul. Niciarniana 51/53
tel. 42 677 17 00
www.krotoski.com
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Teatr Powszechny świętuje jubileusz 75-lecia – z tej okazji 
zespół otrzymał 25 odznaczeń, a sam Teatr Srebrną Glorię 
Artis. Jednocześnie Teatr działa online, a na Dużej Scenie 
trwają intensywne próby „Rodziny” Antoniego Słonimskiego 
w reżyserii Wojciecha Malajkata. Premiera zaplanowana jest 
na 18 grudnia.

„Myślmy o przyszłości, ale miejmy w sercu i pamięci 
przeszłość. Kłaniam się nisko tym, którzy współtworzy-
li nasz Teatr – Zespołowi i wszystkim Dyrektorom oraz 
każdemu, kto zostawił tu cząstkę siebie. Kłaniam się 
Publiczności, której siła buduje nas każdego dnia oraz 
Loży Przyjaciół, która wspierała nas w najtrudniejszych 
momentach. To jubileusz nas wszystkich. Jeśli będzie-
my mieć marzenia, po które wspólnie będziemy sięgać, 
niestraszny nam koronawirus. Razem damy radę! Do 
spotkania!” – podkreśla dyrektor Ewa Pilawska, która 
zwróciła się do Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheń-
skiego z wnioskiem o uhonorowanie Zespołu. Woje-
woda poparł wniosek, na podstawie którego  Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał zespołowi 
Teatru 25 odznaczeń. Otrzymali je aktorzy oraz „ludzie 
cienia”, czyli osoby, które nie wychodzą do braw, ale 
dzięki nim Teatr działa – rzemieślnicy teatralni, garde-
robiana, akustyk, oświetleniowiec, pracownicy zajmu-
jący się marketingiem i sprzedażą.

Złote, Srebrne i Brązowe Glorie Artis
Sam Teatr Powszechny został wyróżniony Srebrnym 
Medalem  Zasłużony Kulturze Gloria Artis – jest to 
odznaczenie dla całego Zespołu. Złote Medale Glo-
ria Artis otrzymali aktorzy: Barbara Połomska i Mi-
chał Szewczyk (w październiku zostały odsłonięte 
ich Gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd). Brązowe Me-
dale Gloria Artis otrzymali aktorzy: Andrzej Jaku-
bas, Barbara  Lauks, Piotr Lauks,  Artur Majewski, 

Jan Wojciech Poradowski, Ewa Sonnenburg, Barba-
ra Szcześniak.

„Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali
Karolina Łukaszewicz, Arkadiusz Wójcik, Magda Za-
jąc, Artur Zawadzki oraz Beata Ziejka (aktorzy), Anna 
Maria Dolińska (kierownik literacki), Alina Trybiło-
-Falana, (inspicjent/sufler, ob. na emeryturze) oraz 
Małgorzata Urzędowska (inspicjent/sufler). Odznaki 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” trafiły także do ze-
społu technicznego oraz administracyjnego. Otrzyma-
li je: Krzysztof Drozdowski (modelator), Edward Kołtek 
(kierownik działu technicznego), Andrzej Kowalski 
(zastępca kierownika działu technicznego), Małgo-
rzata Myszkowska (kierownik działu sprzedaży i ob-
sługi widzów), Andrzej Otomański (akustyk), Andrzej 
Rybicki (montażysta) Miłosz Słota (koordynator ds. 
marketingu). Nagrody Dyrektora Teatru Powszechne-
go otrzymali Piotr Dygas (oświetleniowiec), Tamara 
Fligiel, (garderobiana), Jakub Kotyński (aktor) i Beata 
Kruszyńska (kierownik działu ogólnego).

Wojciech Malajkat reżyseruje Słonimskiego
Świętując jubileusz, Teatr na chwilę spogląda w prze-
szłość, co nie znaczy, że nie myśli o tym, co przed nami. 
Trwają intensywne próby „Rodziny” – komedii Antonie-
go Słonimskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata. „Ro-
dzina” jest satyryczną wizją Polski. W sztuce jak w lu-
strze odbija się społeczeństwo, które zamiast szanować 
się, woli trwać w stanie ideologicznej i pokoleniowej 
wojny. Z ostrym dowcipem i ciętym językiem Słonimski 
tworzy portrety psychologiczne postaci, obnażając cały 
wachlarz narodowych wad i zalet. Jak „Rodzina” wy-
brzmi we współczesnym kontekście? Które pytania oka-
żą się najistotniejsze? Premiera zaplanowana jest na 18 
grudnia w wersji online. 

25 odznaczeń na 75. urodziny Teatru Powszechnego.
W grudniu premiera „Rodziny” w reżyserii Wojciecha Malajkata



106 107

 kultura kultura

LIFE IN Łódzkie: To trudny rok dla aktorów, co chwila 
trzeba się mierzyć z różnymi problemami. Wróciliście 
do pracy po długiej przerwie, ale nie wiadomo co dalej, 
teatry dostępne tylko dla 25 procent widzów. Grać 
nie grać?
Agnieszka Skrzypczak: Czuję ogromny głód grania. I zde-
cydowanie chcę grać. Choć żyjemy w takich czasach, że nie 
wiemy, co wydarzy się za godzinę. Teraz już nawet stojąc 
za kulisami w pełnej gotowości, nie wiem, czy uda mi się 
wyjść na scenę, bo może właśnie dowiem się, że teatry prze-
stają grać. To powoduje ogromny dyskomfort dla aktora. 
Trudno w takich sytuacjach rozkoszować się spektaklem, 
tak do końca wgryźć się w rolę, człowiek chce po prostu za-
grać do końca sztuki i na koniec powiedzieć WOW – udało 
się. Ale czy schodząc ze sceny, mogę powiedzieć do widzów 
–  do zobaczenia jutro, nie, bo nie wiem, co za chwilę się 
wydarzy. Czuję się jak w jakimś koszmarnym śnie, pod nie-
ustanną kontrolą, presją. Chyba nikt z nas nie chce tak żyć.

Ja na pewno nie. Powiedz, proszę, co dały Ci te miesiące 
z dala od teatru?
Przede wszystkim czas na spędzenie wielu wspaniałych 
dni z rodziną, w otoczeniu przepięknej mazurskiej przyro-
dy. Na co dzień mieszkam w Ostródzie, moim rodzinnym 
mieście. Czerpałam więc z tego pełnymi garściami. Uświa-
domiłam też sobie, że kocham to, co robię i nie wyobrażam 
już sobie życia bez aktorstwa. Lubię też w sobie ten mój taki 
wewnętrzny niepokój, taki niedosyt, kiedy pracuję, tęsknię 
za rodziną, kiedy jestem z rodziną, tęsknię za pracą.

A czy ja jutro gram?
Z Agnieszką Skrzypczak spotykam się, kiedy jeszcze spokojnie można się 
napić kawy w jednej z łódzkich restauracji. Kilka dni później byłoby to już 

niemożliwe. Teatry mogą grać dla 25 procent publiczności! – Ale czy będę 
mogła grać jutro, tego nie wiem. A czuję taki ogromny głód grania, takiego 

prawdziwego od serca, niepodszytego lękiem, frustracją, że nawet pięć 
minut przed wejściem na scenę, nie wiem, czy na nią wejdę, czy ktoś nie 

wpadnie, nie oznajmi, że kwarantanna, że teatry znowu zostają zamknięte 
– mówi Agnieszka Skrzypczak, aktorka Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Super, że był czas na odpoczynek, ale co się w tym czasie 
działo z aktorstwem?
Dojrzewało we mnie. Miałam czas, aby pewne sprawy 
przemyśleć. Niedawno skończyłam 30 lat, to taki dobry 
moment na podsumowanie tego, co do tej pory udało mi 
się osiągnąć. I na pewno dojrzałam zarówno życiowo 
jak i zawodowo. Widzę, jak wiele jeszcze nie wiem, ale 
czuję się ze sobą bardziej pogodzona i na więcej sobie 
pozwalam. Do tej pory bardzo dużo od siebie wymaga-
łam, chciałam osiągnąć jak najwięcej, a teraz myślę tak 
– spokojnie, jak coś nie wyjdzie, jak się potkniesz, to mo-
żesz przecież otrzepać kolana i iść dalej. Czas pandemii 
uświadomił mi, że warto w życiu się zatrzymać, pooddy-
chać, zastanowić się, dać sobie wolne. Tylko że tego przy-
musowego wolnego mieliśmy zbyt dużo.

Wróciłaś na scenę, ale do normalności w teatrze 
daleko, najpierw na widowni mogło zasiąść 50 
procent publiczności, teraz tylko 25. Jak się gra dla 
garstki widzów?
Nie ukrywam, że nie jest to komfortowa sytuacja. Dystans 
kilku miejsc między widzami odbiera poczucie wspólno-
ty, którą tworzyli do tej pory. Każdy odbiera sztukę indy-
widualnie, jakby chciał ponosić odpowiedzialność tylko 
za swoją reakcję. Czasami słychać z sali jakiś szmer, jakiś 
głębszy oddech, nieśmiały śmiech, ale najważniejsze, 
że widzowie mimo tych obostrzeń decydują się na teatr. 
Za to jestem im najbardziej wdzięczna.

Na dodatek w Teatrze im. Stefana Jaracza 
sytuacja nie jest komfortowa. W czasie pandemii 
zwolniono dotychczasowego dyrektora Waldemara 
Zawodzińskiego i wciąż nie ma nowego.
Tak, to zdecydowanie nie jest komfortowa sytuacja, kiedy 
polityka tak bardzo wkracza w kulturę. Nie ma mojego 
przyzwolenia na takie działania. Szkoda tylko, że trudno 
w tej sytuacji pandemii, gdzie strach tak bardzo paraliżu-
je, wszystkim wyrazić swoje stanowisko. Ale nie chcę tutaj 
nikogo oceniać, każdy z nas znajduje się w innej sytuacji.

Ja chyba to życie prowokuję, jak 
dopada mnie niepokój, to zaczynam 

myśleć i przyciągam myślą różne 
sprawy. Jak czegoś bardzo chcę, 

to wszystko się może zdarzyć
„
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Nie ma więc mowy o żadnych nowych inicjatywach?
Jesteśmy teraz w próbach do spektaklu „Róbmy swoje” 
w reż. Jacka Bończyka. Premiera w listopadzie. Serdecznie 
zapraszam. Przygotowuję się również do premiery „Idio-
ty” na postawie sztuki Jordi Casanovasa, w której gram 
razem z Kamilem Maćkowiakiem, a reżyserem spektaklu 
jest Waldemar Zawodziński. Spektakl produkuje Funda-
cja Kamila Maćkowiaka. Z Kamilem zawsze chciałam się 
spotkać w pracy, w teatrze nie zdążyliśmy, on odszedł, 
zanim ja się tam pojawiłam. Rola, którą mi powierzono, 
jest bardzo interesująca i mam nadzieję, że jej sprostam. 
To kolejna kobieca rola, z którą przyszło mi się zmierzyć. 
Do niedawna byłam obsadzana głównie w roli zbuntowa-
nych nastolatek, jak chociażby Maszy w „Lekcjach miło-
ści” czy Nataszy w „Marzeniu Nataszy”. Cieszę się, że ten 
etap już za mną. Teraz mam głód na rozgryzanie kobiet, 
samej siebie w tych rolach, na odkrywanie, szukanie. 
Takim przełomem dla mnie była rola detektyw Moris 
w spektaklu „Otchłań” w reżyserii Mariusza Grzegorzka. 
To było dla mnie wyjątkowo trudne wyzwanie.

Dlaczego?
Ponieważ po raz pierwszy poczułam, że spotykam się 
z kobietą, że już nie jestem Maszą czy Nataszą, że reżyser 
dostrzegł, że jestem gotowa grać kogoś bardziej dojrzałego 
z zupełnie innymi problemami.

Oprócz dojrzałości, o której mówisz, co jest dla 
ciebie takim największym wyzwaniem w rolach 
kolejnych kobiet?
Poszukiwanie. Do każdej postaci podchodzę przez pry-
zmat samej siebie i tego, że ciągle tak niewiele wiem. 
I dzięki temu stałemu poszukiwaniu, zaglądaniu w sie-
bie, te postacie też rozwijają się i dojrzewają w czasie 
pracy nad nimi. Mam takie szczęście, że na swojej dro-
dze spotykam reżyserów, którzy też lubią poszukiwać 
i nie dookreślać wszystkiego na samym początku, dzię-
ki czemu razem możemy wyruszyć w podróż i patrzeć 
dokąd ona nas zaprowadzi. I ze spektaklu na spektakl 
dalej szukam i to jest niesamowite w teatrze, że mimo 
iż zarys postaci już jest, to i tak cały czas mieni się ona 

nowymi barwami. Przez te niedoskonałości, trudności, 
które się pojawiają, mam szansę za każdym razem pró-
bować jeszcze raz.

Poprzedni sezon był dla Ciebie wyjątkowy – trzy ważne 
role: Natalia w „Trzech siostrach”, Monika Sokalska 
w „Idiotach”, Jenny Knajpiarka w „Operze za trzy grosze” 
wyróżnione Złotą Maską, Nagroda im. Schillera. Czy to 
był przełom w Twojej karierze?
Na pewno był to dla mnie ważny sezon, który dał mi bar-
dzo dużo nie tylko na polu zawodowym... Utwierdziłam 
się w przekonaniu, że wiele mogę, ale zrozumiałam też, 
że nie wszystko muszę. Po prostu czuję, że dojrzałam.

I nadszedł kolejny sezon, nie zdążył się dobrze rozkręcić 
i na scenę wkroczyła pandemia.
Czuję, jakby kultura znalazła się pod respiratorem. Cały 
czas staramy się utrzymać jakoś przy życiu, tylko ile tak 
można. I ten brak perspektyw. Z natury jestem optymist-
ką i codziennie rano staram się znaleźć plusy sytuacji, 

Do tej pory bardzo dużo od siebie 
wymagałam, chciałam osiągnąć jak 

najwięcej, a teraz myślę tak – spokojnie, jak 
coś nie wyjdzie, jak się potkniesz, to możesz 

przecież otrzepać kolana i iść dalej „
w której się znaleźliśmy. Nie poddaję się i wierzę, że jesz-
cze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.

Jak w słowach piosenki zespołu Tilt. Też śpiewasz 
w zespole, rockowym zespole.
Tak, nasz zespół nazywa się Pink Roses, działamy od kilku 
lat i właśnie pracujemy nad kolejnym własnym materia-
łem, który chcielibyśmy zaprezentować na scenie, jeśli 
tylko nadarzy się stosowna okazja.
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Czego szukasz w muzyce?
Wyciszenia, ukojenia, odpoczynku po burzy myśli. Wróci-
łam niedawno do grania na fortepianie, godzina ćwiczeń 
i jestem naprawdę zrelaksowana.

Co w zawodzie aktora jest dla ciebie najważniejsze?
Przede wszystkim to, że jest to studium człowieka.

Dlaczego go wybrałaś?
Co jakiś czas ktoś zadaje mi to pytanie. A dziś mam wraże-
nie, jakbym je usłyszała pierwszy raz.

Dlaczego?
Pierwszy raz zapytano mnie o to podczas egzaminu do 
szkoły aktorskiej i to, co wówczas powiedziałam, nadal 
jest aktualne: po prostu nigdzie indziej sobie siebie nie 
wyobrażam, wiem, że chcę to robić. To jest tak jak z miło-
ścią, że długo może człowiek szukać i nie wiedzieć, ale jak 
go trafi, to nagle i od razu wie, że to jest to.

Ale czasami ta miłość przemija?
Być może i ten etap przede mną. Zobaczymy, ale na razie 
ogień płonie.

Która z dotychczasowych ról była dla ciebie 
najważniejszą, a może ta dopiero przed tobą?
Ta obecna, nad którą pracuję, jest tą najważniejszą. Co nie 
oznacza, że te, które już zagrałam, odchodzą w niepamięć. 
One nadal są ważne, ale już nie w takim samym stopniu 
jak ta obecna. Gdyby nie poprzednie role, zapewne nie by-
łoby kolejnej. Wszystkie moje role mnie budują, dają mi 
warsztat, materiał do wyciągania wniosków, do pracy nad 
sobą, do usprawniania siebie w tym zawodzie. Traktuję tę 
sztukę aktorską jako zawód, w którym cały czas staram 
się być blisko człowieka.

Co dajesz z siebie każdej roli? Czy to może każda rola daje 
coś Tobie?
To działa w obie strony, ja na pewno oddaję całą siebie i to 
jest to ryzyko, które podejmuję, bo nie mam pewności, czy 
cokolwiek dostanę w zamian.

A w ogóle chcesz?
Jestem gotowa przyjąć.

Zostaje coś w tobie z każdej roli?
Tak się od jakiegoś czasu składa, że każda z moich ról współ-
gra z obecnym etapem w moim życiu. I naprawdę nie wiem, 
jak to się dzieje. Czy to może reżyser, który planuje obsadę, ma 
taką intuicję i wyczuwa, że dana osoba jest mu potrzebna do 
tej roli, nie wiem. Wiem za to, że jak czytam scenariusz ogra-
nia mnie czasami taki niepokój, przeszywa dreszcz, że ktoś 
doskonale wie, czego ja w danym momencie potrzebuję.

Masz wymarzoną rolę?
Nie, ja po prostu chcę grać!

Co daje aktorowi kontakt z widzem?
Serca bicie i to przyspieszone. Sens bycia nie tylko na sce-
nie. Bez widza nie istniejemy.

 z Absolwentka Wydziału Aktorskiego PWSfTviT w Łodzi (2013) 
i Społecznej Szkoły Muzycznej im. M. Kubackiego w Ostródzie, 
wokalistka zespołu Pink Roses, aktorka Teatru Jaracza w Łodzi, 
gdzie zadebiutowała jako studentka rolą Jean w „Gorącym 
lecie w Oklahomie” w reż. A. Urbańskiego. Zagrała m.in. Maszę 
w „lekcjach miłości”, Kleopatrę w „Antoniuszu i Kleopatrze”, Natalię 
w „Wassie Żeleznowej”, Nataszę w „Trzech siostrach”. Jest laureatką 
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne 
osiągnięcia dla studentów uczelni artystycznych (2012), dwukrotną 
laureatką Złotej Maski oraz szeregu nagród na XXX festiwalu Szkól 
Teatralnych w Łodzi za rolę w spektaklu „Z Różewicza dyplom”.

 z Jedna z najwybitniejszych aktorek młodego pokolenia. Na swo-
im koncie ma wiele wybitnych ról, z których najwięcej nagród przy-
niósł jej monodram „Marzenie Nataszy” w reżyserii N. Kolady, za któ-
ry otrzymała Złotą Maskę za najlepszy debiut w sezonie 2012/ 2013, 
Nagrodę Główną dla najlepszej aktorki na VII festiwalu Kolyada 
– Plays w Jekaterynburgu, Srebrny Pierścień – Nagrodę dyrektora 
Wydziału Kultury UMŁ oraz Nagrodę im. Nardellego za najlepszy 
debiut na scenach dramatycznych w sezonie 2012/ 2013.

 z laureatka prestiżowej Nagrody Schillera „za talent, oddanie sztu-
ce, artystyczną odwagę i gwarancję aktorstwa najwyższej próby”.

 z W Teatrze fundacji Kamila Maćkowiaka w Monopolis zade-
biutuje partnerując Kamilowi Maćkowiakowi w spektaklu „Idiota” 
w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego.

Agnieszka Skrzypczak

Biernie czekasz na to, co przyniesie życie, czy czerpiesz 
z niego pełnymi garściami?
Ja chyba trochę to życie prowokuję, jak dopada mnie nie-
pokój, to zaczynam myśleć i przyciągam myślą różne spra-
wy. Jak czegoś bardzo chcę, to wszystko może się zdarzyć. 
Bardzo chciałam być aktorką i jestem. Bardzo chciałam być 
matką i mam wspaniałego syna. Nie marzyłam do tej pory 
o milionach z lotto...ale kto wie, co się stanie, gdy zacznę. Sta-
ram się szczęście dostrzegać nawet w małych rzeczach. Tak 
mnie wychowali rodzice i za to jestem im bardzo wdzięczna.

Gdybym nie była aktorką, to…
Po długie pauzie… nie wiem kim bym była. Przede mną róż-
ne etapy do przejścia, ale za bardzo lubię ten zawód, żebym 
z niego zrezygnowała.

A co z filmem i magią ekranu?
Coraz lepiej. Jestem po zdjęciach do dwóch formatów krótko-
metrażowych realizowanych przez Studio Munka – pierwszy 
film w reżyserii Edyty Wróblewskiej, a drugi w reżyserii Ju-
styny Nowak. Fantastyczna przygoda i plenery realizowali-
śmy na moich kochanych Maurach, 30 kilometrów od rodzin-
nej Ostródy. W filmach gram główne role, a będzie można je 
zobaczyć w przyszłym roku. Zagrałam też w Teatrze Telewi-
zji w spektaklu w reżyserii Ewy Małecki pod tytułem „Halo, 
halo tu mówi Warszawa”. To był mój debiut w tym formacie. 
Gram Marię Stpiczyńską, kierowniczkę spikerów radia, a ak-
cja rozgrywa się w polskim radio w momencie wybuchu II 
wojny światowej. A dalej zobaczymy, co przyniesie los. 

ROZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Joanna Jaros
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LIFE IN Łódzkie: Kiedyś, żeby mieć dobre zdjęcie 
w albumie, szło się do zawodowego fotografa. Teraz 
wystarczy poprosić kogokolwiek, żeby pstryknął focię. 
Staliśmy się aż tak mało wymagający?
Jerzy Maciej Koba: Coś, co staje się ogólnie dostępne, traci 
na wartości zarówno materialnej jak i moralnej. Dawniej 
wyjście do fotografa było czymś szczególnym, poprzedzały je 
przygotowania, fryzjer, koszula, krawat, zdjęcia były trakto-
wane z atencją i stanowiły wartość, wklejone do albumu lub 
oprawione, budowały rodziną tradycję, do której często z sen-
tymentem wracamy. Teraz się tylko „pstryka”. Ktokolwiek, 
gdziekolwiek, setki zdjęć i populistyczne wzorce bardzo ni-
skiej jakości. Ulegliśmy modzie i staliśmy się mniej wymaga-
jący, a przecież tradycja w każdej dziedzinie życia i sztuki jest 
fundamentem do budowy nowych wartości. Myślę, że trzeba 
wracać do klasyki i czerpać z niej to, co najlepsze, korzystając 
z możliwości, jakie dają nam współczesne technologie.

No właśnie, sztuka, rzemiosło, hobby? Czym dla Pana 
jest fotografia?
Artystą się bywa, rzemiosło się ma, a hobby to czysta 
przyjemność. Czym jest dla mnie fotografia? Drogą życia, 
z której czerpię przyjemności.

Napisał Pan na swojej stronie, że Pańska podróż 
z fotografią trwa już od prawie 50 lat. Jak by Pan 
podsumował te pół wieku po drugiej stronie obiektywu?
Mój profesor, Aleksander Zakrzewski mówił o fotografii 
tak: Fotografia to nie tylko technika i technologia, to praca 
z ludźmi, umiejętność obserwacji i interpretacji, to chwile 
szczególne, wiele emocji, wyzwań, poszukiwań i realiza-
cji. Był 1969 rok, profesora już nie ma, ale fotografia pozo-
stała taką, jaką była w jego definicji. Zmieniają się techno-
logie, a fotografia jest dla mnie doskonałym narzędziem 
artystycznego wyrazu, który doskonalę od 50 lat.

Nie wiem, czy w przypadku fotografa można mówić 
o specjalizacji, ale Pan najlepiej czuje się w portrecie. Od 
wielu fotografów słyszałem, że dobry portret, czy nawet 
dobre zdjęcie twarzy człowieka to trudna sztuka…
Tak jak w wielu dziedzinach życia, w fotografii również 
jest specjalizacja i dzieje się tak z wielu powodów. Z jednej 
strony oświetlenie, atelier, aparaty, czyli sprawy technicz-
ne, a z drugiej wiedza o temacie, który się realizuje. Portret 

Teraz się tylko „pstryka”. Ktokolwiek, 
gdziekolwiek, setki zdjęć…

fotografia to nie tylko technika i technologia, to praca z ludźmi, umiejętność 
obserwacji i interpretacji, to chwile szczególne, wiele emocji, wyzwań, poszukiwań 

i realizacji. O sztuce fotografii opowiada Jerzy Maciej Koba, łódzki artysta fotografik.

to rzeczywiście trudna sztuka, bo oprócz wielu zmiennych 
technicznych, zależy od dwojga ludzi – fotografa i modela. 
Od relacji między nami, odrobiny chemii i chęci bycia ra-
zem przez jakiś czas. Potem jest praca w samotności, wybór 
ujęć, „wywołanie”, obróbka i retusz. I w końcu spotkanie 
z modelem i chwila prawdy. A na końcu trzeba wybrać pa-
pier, wydrukować zdjęcie, oprawić i dopiero wtedy przy-
chodzi satysfakcja, bo nigdy zdjęcie nie wygląda tak, jak 
w danej chwili. Oglądając go na monitorze, inaczej widzimy 
obraz. Dopiero wydruk i oprawa są kompletnym dziełem.

Dobry portret, dobre zdjęcie… Co to znaczy dla fotografa?
Dla mnie to chwila, w której ja i model mamy radość ze wspól-
nie spędzonego czasu i wybieramy to jedno najważniejsze 
dla nas zdjęcie. Ocena portretu to rzecz subiektywna, znamy 
się przecież tylko z lustra, gdzie w rozproszonym oświetle-
niu widzimy swoje odbicie. A co dostajemy? Interpretację 
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naszego wizerunku i zatrzymany czas. Wszyscy miewa-
my z tym problem. Poza tym ocena wizerunku to złożony 
problem socjologiczny i kulturowy. Wybierając fotografa 
musimy sami wiedzieć, jakim chcemy się zobaczyć, poroz-
mawiać, poznać się nawzajem, porozmawiać o fotografii i fo-
tografiach, które obejrzymy w portfolio i pracowni, a potem 
podjąć decyzję, czy chcemy razem spędzić „tę chwilę”.

Ostatni Pana projekt, to cykl „Rycerze XXI wieku 
– Maski”. Na portretach prezentowani są znajomi 
i przyjaciele, o których mówi Pan, że w tym trudnym 
czasie „zarazy” nie poddają się „unifikacji” i zachowują 
swoją osobowość. Będąc ukrytym pod maską, można 
zachować osobowość?
Czas pandemii Covid-19 to czas szczególny. To, czego dozna-
jemy, będzie miało wpływ na naszą psychikę, kulturę, wiele 
innych zachowań społecznych i osobistych relacji między-
ludzkich. Dla fotografa zajmującego się portretem to okres 
niełatwy, ludzie zamykają się w domach i w sobie, ograni-
czają kontakty i zakrywają twarze maskami. Postanowiłem 
wykorzystać ten trudny czas do stworzenia serii portretów 
pod prowokacyjnym tytułem „Rycerze XXI wieku” i posta-
wienia kilku pytań: Czym jest twarz? Czym jest maska? 
Czy dziś maska jest twarzą? Czy raczej twarz jest maską? 
Przez zasłonę na twarzy wszyscy wyglądamy tak samo, ale 
przecież ona nie pozbawiła nas osobowości. Jesteśmy dziś, 
jak rycerze z opuszczoną przyłbicą. Zasłaniając twarze, nie 
poddajemy się i cały czas manifestujemy swoją osobowość 
i niezależność. Moich modeli zapraszałem do zrobienia por-
tretu w maskach, w których przyszli, są to ludzie z różnych 
środowisk i profesji. Pozbawiłam ich emocji, zunifikowałem 
poprzez fotografowanie profilu twarzy i nadanie jednako-
wego tła i faktury, znanych z malarstwa Piero della Fran-
cesca. Chcąc spersonalizować moje portrety, wyposażam je 
w imię i profesję modela, na przykład Józef – socjolog. W tym 
trudnym czasie chciałem zmierzyć się z tematem portretu 
fotograficznego i pozostawić ślady dokumentujące ludzi i ich 
dążenie do zachowania swojej indywidualności i niezależ-
ności. Zacząłem ten projekt w marcu 2020, teraz zaczynam 
nowy „nabór”, w którym tytuł „Rycerze XXI wieku” nabrał 
zgoła innego wydźwięku, początkowo był trochę ironiczną 
oceną zaistniałej rzeczywistości.

Ten cykl złożył się na wystawę, z którą ruszył Pan 
w Polskę. Teraz w Białymstoku, a kiedy pokaże Pan ją 
w Łodzi?
Na razie „Rycerze” utknęli na wystawie w Europejskim 
Centrum Sztuki w Białymstoku, zorganizowanej przez Ro-
tary Art Fellowship. Fragment projektu, cztery prace, poja-
wił się w listopadzie w Hotelu Andels w Łodzi, podczas pre-
zentacji prac Janusza Reszki pod patronatem Rotary Art. 

Robi Pan nie tylko portrety na wystawę. Można 
u Pana również zamówić profesjonalną sesję. 
Jest zainteresowanie?
Jeżeli powiem, że zainteresowanie portretem bywa, to 
będzie właściwe określenie. Oczywiście zapraszam zain-
teresowanych do pracowni, chętnie przyjmę zamówienie 
na sesję, ale zapraszam też towarzysko, zawsze możemy po-
rozmawiać o tym, co robimy, pokazać jak robimy, zobaczyć 
moje prace i portfolia, wywołać zainteresowanie. Dodam, 
że wszystkie portrety robię tak, jakby były na wystawę.

Fotograf, a oprócz tego profesjonalny oprawca… Tak 
nazywa Pan sam siebie. Dlaczego?
Ponieważ wspólnie z moim wspólnikiem zajmujemy się ar-
tystyczną oprawą fotografii, obrazów i grafik. Profesjonalni 
Oprawcy to też galeria, gdzie można pokazać swoje prace, ale 
pod jednym warunkiem – muszą być przez nas wydrukowa-
ne. Zajmujemy się też wydrukami artystycznymi fotografii 
na najwyższej jakości urządzeniach i materiałach.

Jest Pan aktywnym przedstawicielem łódzkiej 
społeczności. Wspiera Pan łódzkich artystów, 
działa w Rotary Club, prowadzi własny biznes. 
Można powiedzieć, że jest Pan człowiekiem 
o wszechstronnych zainteresowaniach.
Nie jestem człowiekiem renesansu, jestem rzemieślni-
kiem, mieszkańcem miasta, które lubię, członkiem małej 
społeczności, którą wspieram, robię to, co potrafię i lubię. 
Moja aktywność jest wynikiem moich tęsknot i marzeń, 
a marzenia są, by je realizować. 

ROZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Jerzy Maciej Koba

Magia imion

Kasia Malinowska
certyfikowany coach, trener

Trenerka metody MTQ 48, ambasadorka 
projektu Sukces To Ja fundacji Sukces Pi-
sany Szminką. Specjalizuje się w obszarze 
pewności siebie, odporności psychicznej 
oraz wewnętrznej siły. Prowadzi programy 
rozwoju pewności siebie, szkolenia, warsz-
taty, coaching w języku polskim i angielskim. 
Współpracuje z firmami oraz klientem indy-
widualnym.  www.kasiamalinowska.pl.

Pamiętacie komedię romantyczną z Maćkiem Zakościelnym 
i Agnieszką Grochowską? To właśnie po obejrzeniu tego filmu 
zdecydowałam, że moja córka będzie miała na imię Michali-
na. Byłam już w dość zaawansowanej ciąży, kiedy się dowie-
działam, że jednak będzie dziewczynka. Janek – imię, z któ-
rym zdążyłam się już skleić emocjonalnie, nijak do niej nie 
pasowało. Trzeba było na szybko wymyślić coś innego. Pro-
blem w tym, że wszystkie imiona dla dziewczynek wydawały 
mi się takie banalne, pospolite, nieciekawe. Pewnie dlatego, 
że przez większość życia nie lubiłam swojego.

Od przedszkola po ostatni rok studiów byłam jedną z wielu 
Kaś. Jak ja wtedy zazdrościłam wszystkim Kseniom, Polom 
i Jowitom, tych oryginalnych imion, na które nie wpadło żad-
ne z moich rodziców. Być może ich kreatywność skończyła 
się osiem lat wcześniej, kiedy na świecie pojawił się mój brat. 
Później już nie eksperymentowali. Ale wracając do meritum, 
żadne imię – poza wcześniej wspomnianym Jankiem – nie 
wywoływało mojego entuzjazmu. Aż do momentu, kiedy zo-
baczyłam na szklanym ekranie tą rezolutną, krnąbrną, nie-
zwykle charakterną i przebojową Michalinę. „Bingo! Nazwie-
my ją Michalina” – postanowiłam. Nie wiem, czy wierzyć, czy 
nie wierzyć w znaczenie imion, ale kiedy czytam, że kobiety 
o imieniu Michalina są pewne siebie, niezależne, uparte, peł-
ne wdzięku, towarzyskie, pomocne i ciekawe świata, myślę 
sobie – wypisz wymaluj moja M. Właśnie taka jest. I chociaż 
niejednokrotnie ten jej upór i niezależność stanowią źródło 
mojej rodzicielskiej frustracji, gdzieś w głębi serca przewrot-
nie czai się radość, bo wiem, że – jakby to powiedziała Magda 
Mołek – nie da się wodzić za nos, nie da się stawiać do kąta. 
Od maleńkości wiedziała czego chce i żadne negocjacje nie 
wchodziły w rachubę. Jeśli wierzyć, że dziedziczymy geny 
w drugim pokoleniu, to Misia dostała w prezencie upór mojej 
mamy oraz mojego byłego teścia. A swoją drogą to jestem bar-
dzo ciekawa ilu z nas, gdybyśmy tylko mieli szansę wybierać, 
zdecydowałoby się na imię, które nadali nam nasi rodzice.

Ja zawsze marzyłam o tym, żeby być Weroniką, a nie Kata-
rzyną. Pamiętam, jak kiedyś jeden z kolegów mojego starsze-
go brata powiedział: „Masz piękne imię. Teraz może tego nie 
czujesz, ale przyjdzie taki dzień, kiedy będziesz wdzięczna 
swoim rodzicom, że właśnie takie imię dla ciebie wybrali”. 
Pamiętam, co wtedy sobie pomyślałam: „Bla, bla, bla … Co ty 
możesz wiedzieć”. Musiało sporo wody upłynąć, zanim polu-
biłam Kaśkę, Kasię, Kasiulę. Tylko z Katarzyną wciąż mamy 
jakieś takie chłodne relacje. Ale może to też kiedyś minie. 

foto: Michał Marzec



Desperacko 
i optymistycznie

Kamil Maćkowiak
aktor , reżyser , scenarzysta 

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

Nigdy nie miałem takiego problemu z napisaniem felietonu 
jak dziś. I nie chodzi przecież o moment, czy chwilę, tylko 
całokształt, czas, w jakim się znaleźliśmy. Pandemia, kolejne 
obostrzenia, niepewność, społeczny niepokój, strajk kobiet, 
upadające biznesy. Jak w takiej chwili przekazać coś, co ma 
sens, wesprze, doda otuchy?

Od zawsze pisałem Wam o sobie, swoich wątpliwościach, 
emocjach, marzeniach. Dziś, gdy skupiam się na jednym: prze-
trwać, Wy zapewne macie podobnie, nie chcę tym felietonem 
komukolwiek dokładać zmartwień, czy pogrążać się w marty-
rologii. Zatem zrobiłem sobie listę małych przyjemności, co-
dziennych rytuałów, które podnoszą nastrój, choćby na chwi-
lę, pozwalają się oderwać od czarnowidztwa lub tracenia 
czasu na szukanie rozwiązań tam, gdzie nic nie zależy od nas. 
Chętnie się nią z Wami podzielę, choćby dlatego, by i samemu 
przypomnieć sobie, co w tych miesiącach, gdy żyję zupełnie 
bez planu – tylko z dnia na dzień, przynosi ulgę.

Zaczynamy. Poranna kawa nigdy nie kończy się na jednej, 
ale wypijana w spokoju, przy dźwiękach ulubionej muzyki, 
bez tv, wiadomości i przeglądania komórki, jest podstawą 
każdego „dzień dobry”. Ulubiona muzyka jest zresztą kolej-
nym ważnym elementem dnia, gdy gotuję, sprzątam, gdzieś 
idę, lub leżę w wannie. Uwielbiam słuchać tego, co mnie re-
laksuje, zwłaszcza bossa nowy, muzyki latynoskiej lub smo-
oth jazzu. Jeśli piszę już o wannie, to przyznam się, jest to 
moje uzależnienie, mogę w niej leżeć czytając książki tak dłu-
go, jak długo dam radę dolewać gorącej wody.

Kochani nie będę ściemniał, uwielbiam jeść i spać. Często jest 
to ciąg przyczynowo-skutkowy, wiem – nie służy sylwetce, ale 
samopoczuciu i owszem. Drzemki są wspaniałe, ktoś, kto bę-
dzie chciał mi je odebrać, pozna wielką siłę mojego oporu. Kie-
dy za oknem jest zimno, pada deszcz, a ty zastygasz na godzinkę 
– niepewności i problemy też na chwile przestają istnieć. 

Rozsądek każe mi zmuszać się do spacerów, ale jeśli mam 
już do nich towarzystwo, to faktycznie jest to kolejna przyjem-
ność. Z treningami online już gorzej, po misce pyr zdecydowa-
nie króluje drzemka, nie aktywność fizyczna. Mam też słabość 
do dobrych seriali zawsze znajdę coś, w co się wkręcę, znaj-
dując zastępstwo dla lękowego samobiczowania się z powodu 
narastającego kryzysu.

Kochani, mimo iż pracuję właśnie nad tytułową rolą w spek-
taklu „IDIOTA” (premiera, gdy średnia/krzywa zachorowań 
opadnie, czy się wypłaszczy, czy co tam jeszcze) to idiotą nie je-
stem. Jak każdy przedsiębiorca drżę o przyszłość swojej firmy, 
jak każdy człowiek boję się o zdrowie swoich bliskich i swoje, 
jak każdy artysta w lockdownie czuje się sfrustrowany. Te małe 
rzeczy niczego przecież nie zmienią, a może właśnie mogą zmie-
nić bardzo wiele, jeśli na chwilę nawet pozwolą nam cieszyć się 
w czasach, w których o radość jest bardzo trudno.

Zróbcie sobie własną listę i dbajcie o siebie…. 

foto: Joanna Jaros

Gościnność i domowa atmosfera. To bez wątpienia wyróżnia ka-
wiarnię T.25 mieszczącą się przy ul. Tymienieckiego 25. Założyli ją 
dwaj sąsiedzi Michał i Jacek. Na pomysł wpadli podczas pierwsze-
go marcowego lockdownu. Jak mówią z tęsknoty za spotkaniami 
z ludźmi, ale i marzeń o zbudowaniu społeczności, w której każdy 
znajdzie coś dla siebie. Długo się nie zastanawiali i znaleźli lokal oczy-
wiście po sąsiedzku. I teraz od rana ich sąsiedzi (oczywiście nie tylko) 
mogą wpaść po świeże pieczywo i słodkości od Bezy Coffee&Bourbon, nieco 
później wypić kawę z lokalnej palarni Blue Drop, a wieczorem zrelaksować się przy 
drinku. Na razie tylko na wynos, ze względu na panujące w kraju pandemiczne obo-
strzenia, ale miejmy nadzieję, że niebawem także na miejscu.

Tu zawsze jest gwarno, a z każdego zakątka dobiega inny język. 
Wszystko za sprawą wyjątkowej kuchni. Do przyrządzanych potraw 
wykorzystywane są produkty najwyższej jakości. W tym roku Baweł-
na jak i cała grupa, do której należy, co rusz mierzy się z wyzwania-
mi obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią. I choć bywają 
chwile zwątpienia Grupa Bawełna, do której należą restauracje Baweł-
na, len i Bawełna, Szpulka i Przerwa oraz sklep z winami len i Wino, stara 
się znaleźć sposób na przetrwanie serwując dania na wynos. Można je zmawiać 
na specjalnie stworzonej platformie www.lodzdelivery.pl. Grupa w czasie pandemii jest 
bardzo kreatywna stworzyła nowy koncept: Wekownia – Bawełniane Weki Rzemieśl-
nicze, zamawiać możecie na www.wekownia.pl.

T.25 Cafe

Bawełna 

Kawiarnie i restauracje, w których tak 
chętnie czytaliście nasz magazyn, z po-
wodu pandemii chwilowo mogą serwo-
wać dania tylko na wynos. Dlatego i my 
w paru punktach dostępni będziemy tylko 
na wynos. Pozostałe miejsca, w których 
mogliście nas znaleźć – centra medyczne, 
salony urody, salony beauty, salony samo-
chodowe, centra biznesowe, hotele nadal 
działają i my tam też jesteśmy. Szczegó-
łową listę punktów, w których jesteśmy, 
znajdziecie na naszej stronie internetowej 
lifein.pl, a poniżej przedstawiamy miejsca, 
gdzie dostępni jesteśmy na wynos.

Tu jesteśmy dla Was na wynos

ul. Tymienieckiego 25A

ul. Ogrodowa 19a/46 / Manufaktura 

Ciekawa, kli ma-
tycz na restaura cja 
i smacz na kuch-
nia to główne 
atuty tego miejsca. 
O podniebienia dba 
Przemysław Wieloch, 
znany łódzki szef kuchni. 
Dominują dania europejskie, od sałatek, 
pizzy, burgera i makaronów po barszcz 
czerwony, zalewajkę, pierogi z gęsiną 
i pstrąga alpejskiego podwędzanego. 
Sernik z koziego sera, mus z mango i ma-
rakują. W kuchni oprócz dań na wynos 
powstają też sałatki, pasty, pasztety, wę-
dliny, które trafiają do sieci Piekarenka, 
w której dostępne są w stałej sprzedaży.

Heksagon

ul. Pomorska 144

To niewątpliwie jedna 
z najpopularniejszych 

i najbardziej lubianych 
kawiarni i bistro w Ło-
dzi. I nie ma się co dzi-
wić, serwują tu bez 
wątpienia najlepsze 

śniadania w mieście, 
a można je zamawiać 

przez cały dzień. W każdy po-
niedziałek premierę ma nowe śniada-
nie tygodnia, które potem serwowane 
jest przez cały tydzień. Pamiętajcie do 
każdego śniadania kawę, herbatę czy 
kakao dostaniecie w cenie 3 zł. Spory 
wybór kanapek, ciepłe tosty i panini 
oraz kilka rodzajów sałatek. Na pew-
no nie będą narzekać miłośnicy słod-
kości, domowych deserów i ciast 
jest tutaj pod dostatkiem. Nowością 
w Caffe są własnoręcznie przygo-
towywane francuskie i drożdżowe 
wypieki, które cieszą się niesamowitą 
popularnością. Codziennie w okre-
ślonych godzinach możecie zakupić 
wybrane produkty z 50% upustem, nie 
lubią tu jak się coś marnuje, działają 
zgodnie z zasadą zero waste. 

Caffe przy ulicy

ul. Nawrot 1a

ul. Rzgowska 219

ul. Wici 32

ul. Łagiewnicka 120

ul. Kostki Napieralskiego 1

Restauracja King Kong to 
magia tajskiej dżungli, 
zamknięta w samym 
centrum miasta. W King 
Kongu serwowane są 
aromatyczne dania kuchni 
tajskiej, stworzone z wysokiej 
klasy, najświeższych składników. 
Potrawy bazują na sosach i dressingach 
domowej receptury, a powstałe smaki 
uzupełniają orzeźwiające lemoniady 
i koktajle, opracowane na indywidualne 
zamówienie przez zawodowego bar-
mana. Warto śledzić fB, bo firmowy fo-
odtruck chętnie wyjeżdża w weekendo-
wą trasę, by być bliżej Was. Zapraszamy.

King Kong  

ul. Wyszyńskiego 107

ul. Piotrkowska 217

Wysztkie nasze 
punkty dystybucji 
na www.lifein.pl



Od dobrze poinformowanych znajomych wiemy, że dania przygotowy-
wane w tej restauracji są wyjątkowe. Szczególnie polecamy ramen, o 
którym mówi się, że jest to zupa mocy. Przygotowanie wywaru kobe – 
wołowego lub tonkotsu – wieprzowego zajmuje kilkanaście godzin. Do 
wywaru wołowego oprócz palonych kości dodawany jest cynamon i anyż. 
Jest to zupa, która dodaje energii i sił, a do tego jest bardzo zdrowa. Restau-
racja stara się, aby droga od dostawcy na stół była jak najkrótsza, bo to gwarantuje, 
że produkty są świeże. Od momentu wybuchu drugiej fali pandemii restauracja jest 
zamknięta, ale dania można zamawiać na wynos. 

Mono Cafe to kreatywne miejsce, w którym napijemy się pysznej kawy 
i herbaty, zjemy wyśmienity deser oraz śniadanie (także to późne), 

jest też całkiem spory wybór dań lunchowych. Organizowane są 
tutaj ciekawe spotkania i warsztaty! Twórcy Mono Cafe kochają 
podróże – zwłaszcza kraje śródziemnomorskie, w tym szcze-
gólnym uczuciem darzą Włochy, francję i Hiszpanię. W kawiarni 

poczujecie miłość do włoskiej kawy, francuskich makaroników 
i hiszpańskiego chorizo. We wnętrzu włoska Vespa, aromat naj-

lepszej francuskiej herbaty, nieco barwny wystrój niczym z Andaluzji.

Przychodzą tu młodzi i starsi, studenci i osoby z zasobniejszymi portfelami. Bywa-
ją przedsiębiorcy na biznesowym lunchu i rodziny na niedzielnym obiedzie. 
W menu każdy znajdzie coś dla siebie. Można zjeść tradycyjną łódzką za-
lewajkę oraz czerninę. Z dań głównych jest pierś z kaczki z placuszkami 
ziemniaczanymi z morelą i sosem z owoców leśnych. Rewelacyjnie sma-
kuje polędwiczka wieprzowa w sosie truflowym, z pierogiem z podwę-
dzanym twarogiem, ziemniakami i szparagami. Piwnica Łódzka regularnie 
pojawia się na stronach przewodnika Gault&Millau, do którego dostać się 
nie jest łatwo. Teraz serwują dania na wynos, przygotowują też ofertę świą-
teczną, zapowiadają niespodzianki.

Wbrew temu, co sugeru-
je nazwa, do Piekarni 

Łódź idziemy nie tylko 
po chleb! W karcie lo-
kalu znajdziecie również 
śniadania i lunche – a do 
tego oczywiście słodko-

ści własnego wypieku. 
Na miejscu wypiekane jest 

pieczywo, naturalne na zakwa-
sie. Trudno wymienić cały asortyment 
znajdziecie wszystko od tradycyjnego 
chleba, przez razowy, graham, orkiszo-
wy, żydowski (na słodko z rodzynkami 
i orzechami laskowymi), spychany z ma-
ślanką, gryczany, a nawet bananowy. Do 
tego chleb z samych ziaren bez dodat-
ków mąki, bagietki, ciabatty, chałki, brio-
szki i drożdżówki, te jedynie ze świeżymi 
owocami. Karta śniadań też bardzo bo-
gata od klasycznych zestawów z jajkami 
czy kiełbaskami, przez omlety, po tosty 
francuskie z syropem klonowym. Teraz 
Piekarnia przygotowuje zmieniające 
się co tydzień menu specjalne. Zestawy 
obiadowe kosztują tu 16 zł.

Będziemy także w taksówkach firmy Green Cab Taxi. To jedna z największych sie-
ci taksówkarskich w Łodzi dysponująca flotą ponad 500 taksówek. firma działa na 
łódzkim rynku od 2013 roku i cały czas prężnie się rozwija oferując klientom szeroki 
zakres usług. Pracują 24 godziny na dobę. Świadczą  następujące usługi: przewozy 
osób, ekspresowe przesyłki kurierskie, zakupy, uruchamianie samochodu, odprowa-
dzanie samochodu, zlecenia specjalne, stałą obsługę firm, podróże między miastami. 

H. Skrzydlewska to największa w Polsce sieć kwiaciarń i salonów kwiatowych. Znaleźć 
ich można w aż 37 lokalizacjach w Łodzi, Brzezinach, Łowiczu i Zgierzu. Zapraszamy 
po kwiaty cięte i doniczkowe, wiązanki i bukiety okolicznościowe, indywidualne kom-
pozycje, wiązanki i wieńce pogrzebowe, dekoracje kwiatowe. A kto ma ochotę może 
także skorzystać z usług kwiaciarni internetowej. Prosto, szybko i wygodnie. Kwiaciar-
nia działa przez całą dobę, wystarczy zajrzeć na stronę – sklep.skrzydlewska.pl.

Zaprasza na ucztę złożoną z 
sushi, ramenów, ryb mor-

skich i glonów polanych 
tajną bronią - sosem 
unagi. A co takiego 
mamy w menu: roz-
grzewające rameny, 

które są idealną propo-
zycją na głód i zimno - ła-

godny wołowy i pikantny kimchi, 
zupy miso z łososiem lub tofu, aroma-
tyczną zupę malezyjską, duży wybór 
makaronów – pszennych, gryczanych, 
tajskich, pikantnych, słodko-pikantnych 
i oczywiście hosomaki, maki, nigiri, fu-
tomaki, rolki. Są też specjalne zestawy 
dziecięce. A wśród deserów na uwagę 
na pewno zasługują azjatyckie pieroż-
ki z jabłkiem i rolki na słodko z bana-
nem, mango, owinięte słodkim ryżem 
i omletem.

Sendai sushi & ramen

Mono Cafe

Piwnica Łódzka

Piekarnia Łódź

Green Cab Taxi

Kwiaciarnie H. Skrzydlewska 

Sushi Kushi

ul. Śląska 54

ul. Kusocińskiego 65

ul. Jagiellonki 4

ul. Nastrojowa

ul. Rojna 94

ul. Roosevelta 7

ul. Kopcińskiego 62 / Monopolis

ul. Kopcińskiego 62 / Monopolis

ul. Kopcińskiego 62 / Monopolis

ul. Sienkiewicza 67



Zamawiaj kwiaty z dostawą!
Kwiaciarnia online

www.skrzydlewska.pl
42 672 24 27


