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Dzień dobry
Szczęście, marzenia i promyk nadziei

Chciałabym zacząć optymistycznie, radośnie i z przytupem, ale… Ciężko 
cieszyć się, kiedy nie można kreślić planów, bo nikt nie wie, co następny 
dzień przyniesie. Pewnie po trzeciej nadejdzie czwarta fala, a po niej ko-
lejne. Jestem dziś, jak ta szklanka – w połowie pełna, a w drugiej połowie 
pusta. Jedna połowa mnie jest coraz bardziej przekonana, że tak jak jest, 
będzie już bez końca, że nigdy nie wrócimy do tamtego świata. Skaza-
ni na wieczną izolację, z dziećmi wpatrzonymi w ekrany komputerów 
i smartfonów, które zapomną, że w realu można mieć kolegów i wspól-
nie świetnie spędzać czas, będziemy żyli bez celu. Nie wspominając 
już o gospodarczych skutkach ciągłego zamykania i otwierania kraju 
dosłownie na kwadrans. Pojąć nie mogę, czemu dzieci we Francji mogą 
chodzić do szkoły przez cały pandemiczny czas, a nasze muszą uczyć się 
(???) na zdalnym. Trudno się pocieszać tym, że nie ja jedna mam pro-
blem ze zrozumieniem tych dziwnych zakazów i nakazów.

Tak, ta połowa mnie ma wrażenie, że świat zwariował i każdego dnia ma 
ochotę wykrzyczeć dość! Nie ignoruję wirusa, dotknął też moich bliskich, 
ale nie czynię go demonem panującym nad światem. I z każdym miesiącem 
kolejnych lockdownów jestem skłonna uwierzyć w spiskowe teorie dzie-
jów, że komuś bardzo zależało na wywołaniu światowego chaosu.

Drugą połowę cieszą drobiazgi i większe sprawy. To, że choć na chwi-
lę, przygotowując dla Państwa to wydanie magazynu, mogłam się prze-
nieś do nieco innej rzeczywistości i spotkać ludzi, którzy po prostu ro-
bią swoje. Na długo zapadną mi w pamięci słowa Pawła Pawlaka, który 
w tych trudnych czasach otworzył w Zduńskiej Woli Dom Mody. Po co? 
Bo, jak mówi, w tej całej beznadziei trzeba szukać pozytywów, trzeba 
dać ludziom promyk nadziei. I kiedy ta druga połowa mnie słyszy takie 
słowa, to pięknie się cieszy.

Optymizmem tryska też Malwina Kusior, z którą spotkałam się pod-
czas prób do musicalu Pretty Woman. Rozmawiałyśmy o jej nadziejach 
związanych ze spektaklem i marzeniach, bo przecież marzyć wciąż mo-
żemy. Marzenia w życiu każdego człowieka to wielka siła, która ciągnie do 
tego, żeby spełniać się i być szczęśliwym w życiu. Gdyby nie one to pewnie 
byśmy teraz nie rozmawiały – powiedziała.

Gdyby nie marzenia, determinacja, pasja pewnie nie spotkałabym 
wszystkich bohaterów tego wydania, a to ludzie, z których warto brać 
przykład. Nie poddają się, odnoszą sukcesy i z optymizmem patrzą 
w przyszłość. Jak mówi Krzysztof Witkowski, Łodzianin Roku 2020 
–  praca, wytrwałość, konsekwentne działanie i odrobina szczęścia, 
to niezbędne składniki zawodowego sukcesu. A jak do tego dołożymy 
odrobinę marzeń, to wtedy nie będzie rzeczy niemożliwych.

Marzmy zatem! I odnośmy sukcesy! Tego sukcesu, bez względu na oko-
liczności, Państwu życzę. Szukajmy pozytywów nawet w najbardziej 
niesprzyjających okolicznościach.

Życzę Państwu miłej lektury!

Redaktor naczelna



1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW

NAWET TAKA ILOŚĆ SZKODZI ZDROWIU
DLA

CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.

KOBIET W CIĄŻY  I JEST NIEBEZPIECZNA
KIEROWCÓW

www.trybunal.com.pl /piwotrybunal



AGNIESZKA SYGITOWICZ I MAREK MICHALIK
Strefa na światowym podium 30

MARCIN WĄSIEWICZ
Dziś Radio Łódź musi być wszędzie 22

RAPORT
Rynek biurowy w Łodzi 34

PIOTR SĘCZKOWSKI
Po zdrowie do Poddębic53

MACIEJ KOKOTEK 
Wznieś się na wyższy poziom 44

INSTYTUCJA KULTURY INLODZ21
Jesteśmy marzycielami 62

DARIUSZ SZEWCZYK
Przyjemność słuchania Radia Łódź 18

PAWEŁ PAWLAK 
Promyk nadziei 

MARCIN ŚLAWSKI 
Co zrobić z oszczędnościami w 2021 roku?

ANNA RUSIN
Wiedza płynie z rozmowy, jak zwykł mawiać Sokrates

50

46

48

MAREK KROCHMALSKI I MAREK KILJAŃSKI
Mistrzowska drużyna w centrum Łodzi66

KAROLINA GARNYSZ
Piękna w każdym aspekcie

ARTGALERIA
Obrazy uczuciem malowane 

70

81

KAMIL BURZYŃSKI
Problemy z nietrzymaniem moczu68

ANETA GROCHOWINA
Uśmiechnij się!

ARSA
Twój dom i biuro w dużym formacie 

72

84

JASZPOL
Sandero zwinny i solidny 78

IZABELLA PIETRUSZKA-KLUSKA
Być jak Marilyn Monroe76

GROT
W zdrowym ciele zdrowy duch60

KRZYSZTOF WITKOWSKI
Łodzianin Roku 2020 26

ANNA CELICHOWSKA
Firmy potrzebują miejsca 36

SELGROS
Stabilny partner, który pomaga odnieść sukces57

MALWINA KUSIOR
To będzie moja Pretty Woman 10

KEES VAN RIJN
Polacy wybierają róże 40

PRZEMYSŁAW PIEKIELNY
Uwolnij prąd64

Wydawca
RSMEDIA 

Robert Sakowski

Redakcja
509 499 400

90-365 Łódź, ul. Romanowska 55

redakcja@lifein.pl

www.lifein.pl

Redaktor naczelna

Beata Sakowska

Współpracują z nami

Mateusz Lipski

Kamil Maćkowiak

Katarzyna Malinowska

Małgorzata Wojdal

Foto

Paweł Keler

Justyna Tomczak

Izabela Urbaniak

Natalia Zdziebczyńska

Grafika i skład

KosMedia Jarosław Kosmatka

Patronaty

509 499 400

patronaty@lifein.pl

Reklama

reklama@lifein.pl

Katarzyna Stawicka, 660 440 904

Katarzyna Polinceusz, 603 868 791

ADAM OSIŃKI
Lepsze perspektywy na przyszłość 42

26

36

44

53

70

72



To będzie moja 
Pretty Woman 

Julia Roberts jest jedyna i niepowtarzalna. To, co nas łączy, to 
na pewno te kręcone włosy, bez których nie wyobrażam sobie Vivian. 

To jej znak rozpoznawczy! Burza loków! Ale nie skupiam się na tym, 
żeby być drugą Julią, bo to chyba byłoby nieciekawe. Pokażę swoją 
Vivian. Mam nadzieję, że też będzie jedyna i niepowtarzalna – mówi 

Malwina Kusior, odtwórczyni głównej roli w przygotowywanym przez 
Teatr Muzyczny w Łodzi przedstawieniu musicalu „Pretty Woman”.
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LIFE IN Łódzkie: Jaka będzie Pani Vivian?
Malwina Kusior: Na pewno nie kopią Julii Roberts z fil-
mu „Pretty Woman”, choć przyznam, że to pierwowzór 
doskonały, ale film rządzi się swoimi prawami, teatr 
swoimi, a teatr muzyczny jeszcze innymi. Muszę pamię-
tać o tym, że występuję w musicalu, a nie na filmowym 
planie. Na scenie śpiewamy i tańczymy. Tymi środkami 
artystycznymi wyrażamy emocje, opowiadamy historię, 
dajemy widzowi na dłoni swoje cierpienia i radości. Poza 
tym chcę wykreować Vivian po swojemu. Dlatego często 
śmieję się, że jedyne, co mamy wspólnego z Julią Robert, to 
długie, kręcone włosy. I zapewne na nie też uwagę zwró-
cił reżyser przedstawienia Jakub Szydłowski. A wracając 
do Vivian i jej osobowości: to dziewczyna taka jak ja. Ma-
rząca o tym, aby coś w życiu osiągnąć. Jest spontaniczna, 
dziewczęca, ja też czuję, że taka jestem. Nie chcę tworzyć 
kopii, kreuję tę postać po swojemu.

Wspomniała Pani, że tak jak Vivian lubi marzyć, o czym 
więc zawsze Pani marzyła?
O wielkiej sławie (śmiech). Marzenia w życiu każdego 
człowieka to wielka siła, która ciągnie do tego, żeby 
spełniać się i być szczęśliwym w życiu. Gdyby nie one 
to pewnie byśmy teraz nie rozmawiały. Te marzenia, 
które mam w sobie, nawet jeśli ich teraz nie spełniam, 
to wiem, że są i codziennie kolejny krok zbliża mnie do 
ich realizacji. Gdy byłam małą dziewczynką, marzyłam, 
żeby się znaleźć na wielkiej scenie i śpiewać jak Edyta 
Górniak. Na wielkiej scenie się znalazłam i śpiewam 
jak… Malwina Kusior.

Śpiewa Pani odkąd pamięta?
Śpiewam od zawsze.

To rodzinna tradycja?
Nie nazwałabym tego w ten sposób. Śpiewałam razem 
z siostrą. Jestem młodsza od niej, więc była dla mnie idol-
ką. Jak to młodsza siostra, zgapiałam większość tego, co 
ona robiła. No i zaczęły się konkursy, festiwale, w których 
chętnie brałam udział. Podczas jednego z nich, który od-
był się w Wadowicach, zdobyłam Grand Prix i pojechałam 
na warsztaty muzyczne do Bielska-Białej. Na ich zakoń-
czenie jako ostatnia zaśpiewałam piosenkę Mariah Carey 
„Emotions”, w której ona wydobywa z siebie dźwięki tak 
wysokie, jak – śmieję się – nietoperze. No i po wykonaniu 
tej piosenki podszedł do mnie Maciej Pawłowski, ów-
czesny kierownik muzyczny Teatru Roma i powiedział: 
„Dziewczyno, co ja mam z tobą zrobić”.

Pomyślała Pani, że pewnie już pora wracać do domu?
Zapytałam: „O matko, aż tak beznadziejnie?”. Zaśmiał się 
i spytał moich rodziców, czy przywiozą mnie do Teatru 
Roma w Warszawie. Podskoczyłam z radości. Miałam 
wówczas tylko szesnaście lat.

Rzuciła Pani szkołę i przeprowadziła się do Warszawy?
Nie. Uczyłam się w liceum w moich rodzinnych okolicach 
i co dwa tygodnie dojeżdżałam do Warszawy, żeby śpiewać 
w chórkach w musicalach „Koty” i „Miss Saigon”. A dwa lata 
później odbył się w Romie casting do „Tańca wampirów”. 
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Opiekę artystyczną nad przedstawieniem miał spra-
wować Roman Polański. Pomyślałam, że spróbuję. Jak 
wyjdzie, to wyjdzie, a jak nie, to nic się nie stanie. Nie 
musiałam walczyć o rolę za wszelką cenę. Chyba brak 
świadomości, że to wielka szansa sprawił, że podeszłam 
do tego na luzie i wygrałam.

„Taniec wampirów” bez wątpienia był kamieniem 
milowym w Pani karierze. Jak wspomina Pani pracę 
przy tym spektaklu?
To niezapomniany czas. Pełen wrażeń, ale przede wszyst-
kim ciężkiej pracy. To tak, jakby mnie ktoś wrzucił na głę-
boką wodę i kazał się na niej utrzymać. Opłacał się wysi-
łek, który włożyłam w przygotowanie roli Sary. Do dziś 
zbieram tego owoce.

A jakie wrażenie zrobił na Pani Roman Polański?
Roman Polański to bardzo miły i konkretny człowiek. 
Wie, czego chce i nie idzie na łatwiznę. Jeśli jest do czegoś 
przekonany, po prostu to realizuje. Jednym słowem: pro-
fesjonalista. Bardzo się cieszę, że dane było mi spotkać go 
na mojej zawodowej drodze.

Która z dotychczasowych ról była najważniejsza?
Każda moja główna rola wniosła do mojego życia artystycz-
nego bardzo dużo. Sara z „Tańca wampirów” była wyjąt-
kowa, to był mój początek, spełnienie marzeń i w dodatku 
pod pieczą artystyczną cenionego na całym świecie reżyse-
ra. Éponine z „Nędzników” to jedna z moich ukochanych ról. 
Można powiedzieć, że ja i ona byłyśmy w tym czasie jedno-
ścią. Tak samo nieszczęśliwe w miłości na scenie, jak w życiu 
prywatnym. Staram się te moje własne przeżycia jakoś prze-
kazywać postaciom, które gram, bo tak naprawdę to życie 
nas kształtuje. Każda z moich dotychczasowych ról stworzy-
ła podwaliny pod rolę Vivian. Śmiejemy się z dziewczynami, 
że przez te trzy miesiące prób codziennie budzę się i jestem 
Julią Roberts… 24 godziny na dobę. Pracuję ciężko i staram 
się, bo to wielka, odpowiedzialna rola. Śmiało mogę chyba 
powiedzieć, że największa rola, którą mi dano wykreować.

Pierwszy raz na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi?
Tak, to mój pierwszy występ w łódzkim teatrze. Ludzie są tu 
znakomici, mają takie samo poczucie humoru jak ja, mają 
cierpliwość, szacunek do drugiego człowieka. Śmiejemy się 
i płaczemy razem, tworzymy bardzo dobry i zgrany zespół.

Scena teatralna to nie wszystko, jest jeszcze 
scena muzyczna…
W 2011 roku pojawiła się moja płyta „Przeznaczenie”. 
Od jakiegoś czasu przygotowuję materiał na nową i mam 

nadzieję, że niedługo się nią pochwalę. Teraz jednak 
w głowie mam jedynie Vivian. A tak naprawdę w moim 
przypadku scena teatralna i muzyczna to jedno, bo mu-
sical to takie trzy w jednym – śpiew, taniec i aktorstwo.

Co jest dla Pani w życiu najważniejsze?
Chyba miłość.

A jest teraz?
Nie ma i przyznam, że wciąż marzę o takiej miłości, 
która uskrzydla, sprawia, że od razu człowiek czuje się 
lepiej i góry może przenosić. O miłości pełnej namiętno-
ści i romantyzmu, ale też szaleństwa i pozytywnych wi-
bracji. Miłość to piękna rzecz i wydobywać ma z nas to, 
co najlepsze.

Jak odreagowuje Pani stresy?
Idę spać. Podczas snu najlepiej się regeneruję.

Gdyby nie było muzyki to, co by Pani robiła?
Nie mam pojęcia. Kiedyś myślałam, że mogłabym być 
stomatologiem. A tak naprawdę muzyka to jest cały mój 
świat, zaczęłam pracować w Teatrze Roma, gdy miałam 
16 lat, byłam bardzo młodziutka i dziś nawet nie wy-
obrażam sobie innego planu na życie. Kilka dni temu, 
podczas próby musicalu, gdy realizowaliśmy jedną ze 
scen, poleciały mi łzy, łzy szczęścia. Uświadomiłam so-
bie, że mam szczęście, bo robię w życiu to, co kocham 
i jeszcze mi za to płacą (śmiech).

No dobrze, a na pewno nie chciała Pani 
zostać dziennikarką?
Pyta Pani o kierunek studiów, które skończyłam. Jestem 
magistrem dziennikarstwa i komunikacji społecznej, 
bo chciałam mieć jakąś alternatywę w życiu, jakby mi 
z tym moim śpiewaniem nie wyszło (śmiech).

Wykorzysta Pani kiedyś tytuł magistra?
Nie. Zostawiam to Pani. A wiedza wyniesiona ze studiów 
przydaje mi się teraz w kontaktach z mediami.

Czy jest Pani osobą szczęśliwą?
Tak. Spełniam swoje marzenia i na nich się koncentruję.

Plany na przyszłość.
Na razie skupiam się na roli Vivian w „Pretty Woman”. Co 
będzie dalej? Jeszcze nie wiem, zobaczymy, co los przynie-
sie. Może ktoś zadzwoni? 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Izabela Urbaniak

Marzenia w życiu każdego człowieka 
to wielka siła, która ciągnie do tego, żeby 
spełniać się i być szczęśliwym. Gdyby nie 
one pewnie byśmy teraz nie rozmawiały

„

Staram się te moje własne przeżycia 
jakoś przekazywać postaciom, które gram, 

bo tak naprawdę to życie nas kształtuje „
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Superpremiera

To z pewnością najbardziej wyczekiwana premiera Te-
atru Muzycznego w Łodzi, który przyzwyczaił już publicz-
ność do widowiskowych realizacji musicalowych. „Pretty 
Woman” w reżyserii Jakuba Szydłowskiego to oprawio-
na znakomitą muzyką opowieść o miłości z gwiazdorską 
obsadą z Malwiną Kusior, Rafałem Szatanem, Olgą Szo-
mańską czy Marcinem Jajkiewiczem.

Fabularnie zaskoczenia nie będzie, bo za sprawą filmu 
z Julią Roberts i Richardem Gerem tę historię zna niemal 
każdy. Jednak musicalowa odsłona „Pretty Woman” to 
nie tylko przeniesienie filmowej historii na deski teatru.

– Naszą wersję przepełnia specyficzna nostalgia 
za latami 90. przejawiająca się  rozmachem w  sferze 
wizualnej: od kostiumów po scenografię. Ale jeszcze 
ważniejsze jest to, że przeniesienie tej historii w mury 
teatru daje nam możliwość innego spojrzenia na samą 
relację bohaterów tej opowieści o miłości – zapowiada 
Jakub Szydłowski. W roli Vivian, dziewczyny, pracu-
jącej przy Hollywood Boulevard publiczność zobaczy 
Malwinę Kusior. Swoją kreację tej roli stworzy też 
Marta Wiejak, która dołączy do zespołu nieco później.

Przystojnego, zdystansowanego do rzeczywistości 
i świata biznesmena – Edwarda grać będzie trzech akto-
rów: Rafał Szatan, Marcin Jajkiewicz oraz Tomasz Baca-
jewski. W pozostałych rolach publiczność zobaczy m.in.: 
Olgę Szomańską, Małgorzatę Chruściel, Pawła Erdmana, 
Tomasza Steciuka, Macieja Pawlaka i Piotra Płuskę.

Kierownictwo muzyczne nad spektaklem sprawuje 
Jakub Lubowicz, za scenografię odpowiada zaś Grze-
gorz Policiński. Kostiumy przygotowała Anna Chadaj, 
a choreografię opracował Jarosław Staniek przy współ-
pracy z Katarzyną Zielonką. Autorem przekładu tekstu 
jest Daniel Wyszogrodzki. 

Teatr Muzyczny w Łodzi to najdłużej działający powojenny teatr 
tego typu w Polsce. W swojej historii wystawił blisko 250 tytu-
łów, w tym operetki, musicale, rewie, koncerty i bajki dla dzieci.

o teatrze

W roli Edwarda na scenie 
Teatru Muzyczego zabaczymy

 z Tomasz Bacajewski: Doświadczenie zawodowe zdo-
bywał jako aktor Teatru Muzycznego w Gdyni, na któ-
rego scenie wystąpił w ponad dwudziestu musicalach. 
Występował także w przedstawieniach Och-Teatru, Te-
atru Komedia w Warszawie, Opery na Zamku w Szczeci-
nie oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, 
pracując pod kierunkiem m.in. Macieja Korwina, Jerze-
go, Jakuba Szydłowskiego, Olafa Lubaszenki i Krystyny 
Jandy. W Teatrze Muzycznym w Łodzi wcielił się w po-
stać Judasza w rock-operze Jesus Christ Superstar w re-
żyserii Zbigniewa Maciasa.

 z Marcin Jajkiewicz: Wokalista jazzowy i musicalo-
wy, piosenkarz. Pierwszy odtwórca postaci Georga 
von Trappa w polskiej realizacji musicalu Dźwięki 
muzyki, artysta programu telewizyjnego Jaka to me-
lodia? W Teatrze Muzycznym w Łodzi wciela się w po-
stacie Jeana Valjeana w Les Misérables, Johna w Miss 
Saigon i Lwa Aleksa w Madagaskarze – musicalowej 
przygodzie. Został uhonorowany Teatralną Nagro-
dą Muzyczną im. Jana Kiepury, ex aequo z Maciejem 
Pawlakiem, w kategorii: najlepszy wokalista musica-
lowy w sezonie 2019/2020, a także Złotym Pierście-
niem – nagrodą prezydent miasta Łodzi w kategorii: 
najlepszy aktor w sezonie 2019/2020.

 z Rafał Szatan: Aktor, wokalista, pianista. Współ-
pracuje z wieloma teatrami, między innymi: Teatrem 
Syrena, Krakowskim Teatrem Variété, Teatrem Roz-
rywki w Chorzowie, Teatrem Muzycznym w Gdyni. 
W latach 2011–2015 jako wokalista współpracował 
z zespołem RH Plus. Był uczestnikiem pierwszej edycji 
programu The Voice of Poland oraz, wraz z zespołem 
Soul City, ćwierćfinalistą X Factor. Aktualnie pracuje 
nad solową płytą, wydał zapowiadający ją singiel Ży-
cie zmieniasz w sen. W 2018 roku został finalistą pro-
gramu Telewizji Polsat Twoja twarz brzmi znajomo. 
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LIFE IN Łódzkie: Historia Radia Łódź zaczęła się 1 maja 
1931 roku. Mieszkańcy Łodzi mogli wtedy pierwszy 
raz usłyszeć swoje radio, a raczej Radiową Stację 
Przekaźnikową w Łodzi. Są jakieś nagrania archiwalne 
z tamtych czasów?
Dariusz Szewczyk: Niestety, sprzed wojny zachowało się nie-
wiele. Jedyne nagranie, którym dysponujemy, pochodzi z wiecu 
patriotycznego, który odbył się pod koniec sierpnia 1939 roku 
na Placu Wolności. Wziął w nim udział Ignacy Mościcki, prezy-
dent RP. Całą resztę skutecznie zniszczyli żołnierze Wehrmach-
tu. W czasie wojny siedziba radia została przejęta przez Niem-
ców, którzy nie mieli potrzeby zachowania archiwów polskiego 
radia. Kończymy właśnie dygitalizację zasobów taśmowych i być 
może znajdą się jeszcze jakieś nagrania przedwojenne. Byłoby to 
miłą niespodzianką. To samo dotyczy też archiwów osobowych 
radia. Dlatego trudno jest dziś o informacje o przedwojennych 
twórcach radia i dziennikarzach radiowych.

Pierwsza siedziba Radia Łódź mieściła się u zbiegu ulic 
Inżynierskiej i Wołowej. Wtedy to były peryferie Łodzi. 
Kiedy rozgłośnia przeniosła się do obecnej siedziby przy 
Narutowicza 130?
Pierwsze wzmianki o potrzebie budowy stacji przekaźniko-
wej w Łodzi, pojawiły się w połowie 1930 roku. Takie stacje 
miały już Wilno i Lwów. Utworzono tam też lokalne redak-
cje radiowe, przygotowujące własny program. Miało na to 
wpływ kilka czynników, a przede wszystkim to, że były to 
miasta położone daleko od Warszawy, a ówczesnym wła-
dzom zależało, żeby język polski docierał na falach do naj-
dalszych kresów. Były to przy tym prężne ośrodki akade-
mickie. Łódź, jak zwykle miała pecha, bo w tamtym czasie 
nie była ośrodkiem akademickim, no i jak zwykle leżała 
za blisko Warszawy. Uznano więc, że redakcja jest tutaj nie-
potrzebna, a łodzianie będą słuchać audycji warszawskich. 
Nawet Katowice zaczęły nadawać swój program przed Ło-
dzią. Tam zdecydowała polityka, bo chodziło o nadawanie 
polskich audycji na Opolszczyznę. Ambicje łódzkich dzien-
nikarzy i decydentów mocno przez to cierpiały, więc robili 
wszystko, żeby Łódź swoje radio miała. W jakimś stopniu 
udało się to zrealizować właśnie w maju 1931 roku. Ło-
dzianie usłyszeli wtedy tak oczekiwane zdanie: Tu mówi 
Łódź. To akurat mamy w swoich archiwach. Na ulicy Inży-
nierskiej, róg Wołowej wybudowano stację przekaźnikową 
i maszt, który umożliwiał nadawanie programu w promie-
niu 40 kilometrów. Takie były początki.

Ale ambicje ówczesnych radiowców były większe…
I dobrze, bo dzięki temu kilka lat później, zarząd Polskie-
go Radia w Warszawie zgodził się na budowę łódzkiej 
rozgłośni. W kwietniu 1937 roku powstał plan, a w 1938 
roku wybudowano nową siedzibę ze studiami radiowy-
mi i dużym studiem muzycznym. Postawiono także nowy, 
wyższy maszt nadawczy po to, żeby radio miało zasięg 
na obszar całego ówczesnego województwa łódzkiego, 
a dzielnicę nazwano Radiostacją. Dzisiejsze Radio Łódź 
mieści się w tym samym miejscu. Budynek i adres też są 
te same, Narutowicza 130. Jak na ówczesne standardy, 
budynek był bardzo nowoczesny i doskonale wyposażo-
ny. Do zarządzania całością powołano Spółkę Akcyjną 
Radio Łódź SA, a w dokumentach spółki, do których do-
tarłem, zapisana była misja radia, dokładnie trzy tematy. 
Po pierwsze radio miało rzetelnie informować, a słowo 
rzetelnie było podkreślone, po drugie edukować i po trze-
cie dostarczać rozrywki. Na początek było kilka godzin 
dziennie programu własnego, a resztę stanowiły retrans-
misje Polskiego Radia z Warszawy i innych ośrodków 
– Wilna, Lwowa i Katowic.

Dziewięćdziesiąt lat to godny jubileusz. Co z tej okazji 
rozgłośnia zaproponuje swoim słuchaczom?
Zgadzam się, że to poważny wiek, ale jak na dziewięćdziesię-
ciolatka Radio Łódź czuje się doskonale. Wciąż informujemy, 
edukujemy i dostarczamy rozrywki. W ramach naszej misji, 
ale też z okazji jubileuszu, chcemy ten rok upamiętnić wie-
loma wydarzeniami, przede wszystkim antenowymi, ale 
także koncertami i wydaniem książki o radiu. Zaczęliśmy 
realizację wspomnieniowych audycji, w których wykorzy-
stujemy zasoby naszego archiwum. W ten sposób przypomi-
namy ludzi radia i losy radia. Na rocznicę urodzin maestro 
Henryka Debicha, radiowy Big Band Łukasza Wojakowskie-
go, zagrał koncert w studio S-1. To był ich pierwszy, inaugu-
racyjny koncert, ale w planach mamy jeszcze wiele innych. 
Z kolei jesienią planujemy duże podsumowanie jubileuszu.

Niedawno miałem okazję oglądać u Pana stare, 
przedwojenne, plany budowy obecnej siedziby Radia 
Łódź. W Pańskim gabinecie stoją urządzenia, które 
powinny trafić do muzeum. Słyszałem, że jest plan, aby 
stworzyć takie minimuzeum Radia Łódź. To prawda?
Prawda. Otóż mamy jeszcze w Radio Łódź kilka osób, które 
pamiętają stare radiowe czasy, mamy też wiele urządzeń 

Zmieniło się wszystko, ale jedno pozostało 
– przyjemność słuchania Radia Łódź

Dziewięćdziesiąt lat temu mieszkańcy Łodzi po raz pierwszy usłyszeli 
zdanie: Tu mówi Łódź. Łódzka rozgłośnia wciąż informuje, edukuje i dostarcza 

rozrywki. o historii Radia Łódź, planach, a także o jubileuszu rozmawiamy 
z Dariuszem Szewczykiem, redaktorem naczelnym i prezesem Radia Łódź.



20 21

 spotkania spotkania

z tamtych lat, które właśnie dzięki tym zasłużonym pra-
cownikom i ich zapobiegliwości udało się ocalić od zapo-
mnienia. Sam przechowałem kultowy mikrofon AKG20, 
austriackiej firmy, który swego czasu był marzeniem więk-
szości wokalistów, nagrywających w naszym studio. Jako 
ciekawostkę powiem, że pierwsze egzemplarze mikrofonu 
trafiły na plenarną mównicę Władysława Gomółki. To tylko 
potwierdza ich doskonałość. Tych urządzeń mamy napraw-
dę sporo. Najstarszy w kolekcji jest aparat do odtwarzania 
sygnału Radia Łódź, skomponowanego w 1934 roku. Jest to 
urządzenie elektryczno-mechaniczne, które w specjalny 
sposób umożliwia odtworzenie i nadawanie sygnału przez 
radio. Teraz jest rewitalizowane, ale będzie naszym muzeal-
nym rarytasem. Jest też wiele innych ciekawych urządzeń, 
choćby stoły montażowe, na których cięło się i montowało 
taśmy z programami, magnetofony zbudowane w Szwaj-
carii przez inżyniera Stefana Kudelskiego. Swego czasu 
kosztowały tyle, co nowy mercedes. Do tego gramofony, 
głośniki, płyty analogowe. Zawsze marzyło się nam, żeby te 
urządzenia trafiły w takie miejsce, w którym każdy będzie 
mógł je zobaczyć, dotknąć, a nawet popracować na nich. 
Zdigitalizowaliśmy całe nasze archiwum taśmowe, taśmy 
trafiły do centralnych zbiorów, więc zwolniło się spore po-
mieszczenie po byłej taśmotece. Właśnie tam chcemy zrobić 
ekspozycję naszych radiowych eksponatów. To może być też 
edukacyjna ciekawostka dla młodych ludzi, którym trudno 
sobie wyobrazić, jak się kiedyś robiło radio. Tym bardziej 
że będzie to miejsce bardzo interaktywne.

Kiedy powstanie ekspozycja?
Zakładamy, że jeszcze w tym roku. Chcemy to zrobić pro-
fesjonalnie, więc jesteśmy uzależnieni od firm, realizują-
cych takie zadania.

W ostatnim czasie Radio Łódź mocno inwestuje 
w infrastrukturę – nowe studia, technologie, sprzęt. To 
świadczy o tym, że firma jest raczej w dobrej kondycji.
Żartuję czasami, że w Radiu Łódź jest jak na warszawskiej 
giełdzie – raz hossa, a innym razem bessa. W zależności kto 
kieruje radiem. Dwa razy byłem powoływany na stanowisko 
prezesa Radia Łódź i dwa razy dostawałem praktycznie ban-
kruta. Pierwsze decyzje dotyczyły wtedy zawsze odbudowy 
potencjału ekonomicznego, dopiero następne inwestycji. 
Przede wszystkim w ludzi, a w drugiej kolejności w infra-
strukturę. Jesteśmy spółką prawa handlowego i musimy 
dbać o kondycję ekonomiczną firmy. A jeżeli chodzi o zmia-
ny w radiu, to rzeczywiście w ostatnim czasie udało nam się 
sporo zmienić. Szczególnie widać to w zakresie estetyki re-
dakcji i jej wyglądu. Praktycznie cały czas coś remontujemy 
i wymieniamy. Dotyczy to także wyposażenia i sprzętu. In-
westujemy w studia i multimedialność, i mamy się czym po-
chwalić. Na przykład w nowym studio możemy robić debaty 
na sześć osób. Zarówno radiowe, transmitowane na antenie, 
jak i wideo, które można obejrzeć na stronie internetowej Ra-
dia Łódź. Wszystko z wykorzystaniem najnowocześniejszych 
technologii. W ostatnich latach zrobiliśmy ogromny skok 
technologiczny. Wymieniliśmy całe okablowanie, wszystkie 
stanowiska dziennikarskie i studia połączono siecią świa-
tłowodową. Wymagało to położenia ponad 11 kilometrów 
światłowodów w budynku. Dzięki współpracy z Politechniką 

Otóż w niecce Warty, gdzie leży Sieradz, kiepsko było słychać 
Radio Łódź. Wpadłem na pomysł, żeby postawić tam małe 
nadajniki, które obejmą teren i dzięki temu poprawimy sły-
szalność. Udało się to zrealizować, więc następnym krokiem 
było stworzenie lokalnej redakcji i lokalnego programu. 
Dzięki stojącym już nadajnikom można było go transmito-
wać w okolicy. To się doskonale sprawdziło, a lokalna spo-
łeczność polubiła Radio Łódź Nad Wartą. Doszliśmy więc 
do wniosku, że warto powtórzyć rozwiązanie w innych re-
gionach. W planach mamy stworzenie lokalnych rozgłośni 
na obszar Piotrkowa, Bełchatowa i Tomaszowa oraz Skier-
niewic, Kutna i Łowicza. Dostaliśmy już jedną częstotliwość 
i od przyszłego roku swój program będą mogli usłyszeć 
w okręgu piotrkowskim, na drugą częstotliwość czekamy. 
Tam lokalny program powinien ruszyć od 2023 roku.

2021 rok to jeszcze jeden ważny dla Radia Łódź jubileusz. 
Sto lat temu urodził się Henryk Debich, współtwórca, 
dyrygent i wieloletni kierownik artystyczny Orkiestry 
Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, 
która właśnie w Radio Łódź miała swoją siedzibę. Z tej 
okazji wydaliście dwie płyty z jego kompozycjami. 
To jednorazowa inicjatywa, czy planujecie takie 
wydawnictwa regularnie?
Te dwie płyty traktujemy jako upamiętnienie wyjątkowe-
go człowieka i artysty. Miałem szczęście, że kiedy zaczy-
nałem pracę w Radio Łódź, to orkiestra jeszcze działała. 
Poznałem osobiście maestro Henryka Debicha. Byłem też 
przy tym, kiedy orkiestrę rozwiązano. Jako ciekawostkę 
powiem, że wtedy stałem się posiadaczem jednego z fra-
ków Henryka Debicha.

Jakim sposobem?
Maestro miał kilka fraków, jeszcze więcej smokingów 
i garniturów. Kiedy orkiestrę likwidowano, a on sam prze-
szedł na emeryturę, parę wziął ze sobą. Z jednym przy-
szedł do mnie i poprosił, żebym go przymierzył. Leżał jak 
ulał, więc podarował mi go na pamiątkę naszej znajomo-
ści. Przechowałem go do dziś, w doskonałym stanie wisi 
w szafie. Chcę, żeby trafił do naszego radiowego muzeum. 
A jeżeli chodzi o płyty, to nasza inicjatywa spotkała się 
z fajnym odzewem słuchaczy Radia Łódź i środowiska 
muzyków. Z jednej strony żyją jeszcze członkowie orkie-
stry, dla których płyty są sentymentalną podróżą w ich 
muzyczną przeszłość, a z drugiej muzycy, dla których 
maestro Henryk Debich i jego kompozycje stanowią in-
spirację. Mnie najbardziej zaskoczyło to, że płyty zostały 
doskonale przyjęte przez młodych ludzi, którzy mówią, 
że z tej muzyki płynie dobra energia. Wielu z nich nie wie 
kim był Henryk Debich, więc uważają, że jest to muzyka 
współczesna. Proszę sobie zatem wyobrazić, jak daleko 
swoją muzyką wyprzedzał on tamte czasy. Dla takiego 
artysty warto wydawać płyty. Poza tym nasze archiwa 
nagraniowe są naprawdę bogate. Pamiętam, jak kiedyś 
odwiedziła nas Pani Profesor Teresa Żylis-Gara, jedna 
z najwybitniejszych śpiewaczek operowych. Wiedziała, 
że nagrywała w naszym studio i poprosiła o możliwość 
przejrzenia archiwum. Oczywiście zgodziliśmy się. Mia-
ła wejść na godzinę, a wyszła po dwóch dniach, znajdując 
w tym czasie ponad dwadzieścia swoich utworów.

Łódzką mamy doskonały dostęp do internetu, a tym samym 
gwarancje szybkiej transmisji dźwięku i obrazu. Jeżeli cho-
dzi o rozgłośnie publiczne i nie tylko, to pod względem tech-
nologicznym jesteśmy jedną z wiodących.

Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, zapowiadał Pan zakup 
wozu satelitarnego dla Radia. Udało się?
Jednym z celów, które sobie stawiam, jest to, żeby Radio 
Łódź było wszędzie tam, gdzie nas słychać. Po to między 
innymi potrzebny był wóz satelitarny, bo dzięki niemu 
można realizować programy z najodleglejszych miejsc 
naszego regionu. Oczywiście samochód kupiliśmy, a teraz 
trwają prace nad jego wyposażeniem. Chcemy, żeby był 
w nim najnowocześniejszy sprzęt i żeby można było nada-
wać z każdego miejsca i z wykorzystaniem każdej dostęp-
nej technologii, łączy naziemnych i satelitarnych.

Kiedy całość będzie gotowa?
Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym, jubileuszowym 
roku ruszymy nim w teren. Mam nadzieję, że akcje waka-
cyjne będziemy robić już z wykorzystaniem wozu.

Nie wszyscy wiedzą, że Radio Łódź ma dziś lokalną 
redakcję w Sieradzu, która oprócz informacji na ogólną 
antenę, realizuje także program dla mieszkańców 
Sieradza i okolic. Czy planowane jest powstanie innych 
redakcji lokalnych?
Redakcje lokalne Radia Łódź nie są nowością, bo zawsze 
mieliśmy w regionie sieć korespondentów. W przypadku 
Sieradza stało się trochę inaczej z przyczyn technicznych. 

Przez te lata wszystko się zmieniło. 
Są jednak sprawy, które są trwałe, 

wciąż chcemy informować, edukować 
i dostarczać rozrywki. No i przyjemność 

słuchania Radia Łódź jest wciąż taka sama
„

Widzę, że nawiązywanie do tradycji i ludzi związanych 
z Radiem Łódź jest dla Pana ważne. Dlaczego?
Można powiedzieć, że z racji stażu pracy w Radio Łódź, 
a może z racji wieku, czuję się strażnikiem pamięci. Szcze-
gólnie po Henryku Debichu. To był naprawdę wyjątkowy 
człowiek i artysta. Dlatego nasze studio S-1 nosi jego imię, 
postaraliśmy się też, żeby niewielka ulica, przy której 
stoi budynek radia, nazwana została jego imieniem. Dziś 
z przyjemnością mogę mówić, że Radio Łódź ma swoją 
siedzibę u zbiegu ulic prezydenta Gabriela Narutowicza 
i maestro Henryka Debicha.

Skąd biorą się Pana muzyczne fascynacje 
i zainteresowanie właśnie twórczością Henryka Debicha?
Stąd, że muzyka była ze mną od dziecięcych lat. Uczęszcza-
łem nawet do szkoły podstawowej muzycznej, bo ojciec 
chciał, żebym nauczył się gry na akordeonie, a później przy-
grywał podczas różnych rodzinnych uroczystości i spotkań.

Udało się?
Tak, i dlatego muzyka zawsze była w moim życiu, choć 
przyznam, że wtedy bardziej pociągała mnie gra na gitarze. 
W liceum grałem w zespole estradowym, w czasie studiów 
z sukcesem wystąpiłem na Studenckim Przeglądzie Piosen-
ki YAPA. Koncertowałem w różnych klubach studenckich. 
Zresztą tam właśnie poznałem kolegów ze studenckiego 
radia Żak. Kiedy po studiach na jakiś czas wyjechałem 
z Łodzi, oni zaczęli pracę w Radio Łódź. Po jakimś czasie 
pojawiła się również taka szansa dla mnie, choć w innej 
roli. Otóż radio szykowało się do inwestycji i potrzebowali 
osoby z uprawnieniami budowlanymi. Ja je miałem, więc 
koledzy zapytali, czy nie byłbym zainteresowany pracą. 
Byłem, szybko przeprowadziłem się do Łodzi i zostałem za-
trudniony w istniejącym jeszcze wtedy Komitecie do spraw 
Radia i Telewizji. To był rok 1991.

Można powiedzieć, że dla Pana ten rok, to rok samych 
jubileuszy. Oprócz, tych wymienionych jest jeszcze Pana 
prywatny – 30-lecia pracy w Radio Łódź…
To prawda i cieszę się, że się tak fajnie ułożyło.

Co się najbardziej zmieniło w pracy radiowców?
Wszystko się zmieniło. Nie ma Radiokomitetu, jest zupeł-
nie inna technologia tworzenia programów i ich nada-
wania. Są jednak sprawy, które są trwałe, wciąż chcemy 
informować, edukować i dostarczać rozrywki. No i przy-
jemność słuchania Radia Łódź jest wciąż taka sama. 

RoZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Justyna Tomczak i Paweł Keler
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Dziś Radio Łódź 
musi być wszędzie!

Decyduje, z kim słuchacze budzą się, spędzają dzień i zasypiają. 
odpowiada za program, układa jego ramówkę, dba o to, jak radio 

brzmi i jaką nadaje muzykę. Z okazji 90-lecia Radia Łódź rozmawiamy 
z Marcinem Wąsiewiczem, dyrektorem programu Radia Łódź.

LIFE IN Łódzkie: O rozgłośniach publicznych mówi się, 
że są tubą propagandową rządu. Takie jest właśnie 
Radio Łódź?
Marcin Wąsiewicz: To jest kreowanie rzeczywistości i do-
rabianie nam gęby. Nasza praca nie różni się od tej, którą wy-
konują dziennikarze mediów komercyjnych. Do Radia Łódź 
wróciłem pięć lat temu i cały ten czas, razem z zespołem, 
robię wszystko, żebyśmy tubą propagandową nie byli i ta-
kiej opinii nie mieli. Jesteśmy radiem publicznym i tego nikt 
nie zamierza zmieniać. Ja też. Do Radia Łódź dostęp mają 
wszyscy, na antenie prezentujemy opinie od prawa do lewa, 
a raz na kwartał składamy raport o tym, jakich gościliśmy 
polityków. Tego wymaga od nas ustawa – równego dostępu 
polityków do anteny, a chodzi o to, żeby nie przesadzić z pre-
zentowaniem jakiejś jednej opcji. Do tego wszystkiego pracę 
radia nadzoruje Rada Programowa, 15 osób z różnych środo-
wisk politycznych i społecznych. Oni na bieżąco recenzują 
nasz program. Przeżyłem już dwie rady i za każdym razem 
byliśmy komplementowani. Dlatego nigdy nie zgodzę się 
z twierdzeniem, że jesteśmy tubą propagandowym rządu, 
czy określonej opcji politycznej.

Trochę się Pan oburzył na tę tubę propagandową.
Wiem, że takie opinie na temat naszego radia pojawiają się 
w przestrzeni. Są one krzywdzące zwłaszcza dla uczciwie 
pracujących tu dziennikarzy. Taką opinią na temat Radia 
Łódź mogą mieć osoby, które nas nie słuchają i nie znają, 
albo takie, które z definicji hejtują wszystko, co określa się 
jako media publiczne.

W Radio Łódź jest Pan dyrektorem programu, czyli…?
Dyrektor programu to ktoś taki, kto decyduje z kim słuchacze 
budzą się, spędzają dzień i zasypiają. Kto odpowiada za pro-
gram, układa jego ramówkę, dba o to, jak radio brzmi, jaką 
nadaje muzykę, a jednocześnie dba o realizację misji, bo trze-
ba wiedzieć, że radio publiczne, a takim właśnie jest Radio 
Łódź, ma do spełnienia misję publiczną. Można ją traktować 
jak przekleństwo, ale trzeba też próbować dostrzec w niej 
pozytywy. Jednym z moich obowiązków jest na przykład 
wypełnianie karty powinności, wprowadzonej w ubiegłym 
roku. To dokument, który na najbliższe lata określa strategię 

Radio Łódź Extra to nasza druga 
antena, radio kulturalno-muzyczne, 
dostępne wyłącznie na multipleksie 

radia cyfrowego i przez internet „programową radia, jakie programy będziemy realizować, 
ile wszystko będzie kosztowało, ile czasu antenowego prze-
znaczymy na informacje i publicystykę, a ile na rozrywkę. 
Jesteśmy z tego rozliczani, a karta powinności jest dostępna 
na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Każdy może 
do niej zajrzeć i skontrolować to, czy wywiązujemy się z pod-
jętych zobowiązań. Do zadań dyrektora programowego na-
leży też nadzór nad pracą zespołu redakcyjnego…

À propos zespołu, niedawno dwóch łódzkich 
dziennikarzy, z długoletnim stażem, zamieniło się 
miejscami. Przemysław Naze, szef publicystyki w Radio 
Łódź przeszedł do TVP Łódź, a stamtąd do radia trafił 
Tomasz Lasota. Planuje Pan więcej takich transferów?
To nie było zaplanowane. Nie ma nic dziwnego w tym, 
że dziennikarze zmieniają pracę. Przemek uznał, że chce 
sprawdzić się w nowej, telewizyjnej roli, a jeżeli chodzi 
o Tomka, to skorzystaliśmy z okazji. Warto mieć w radio-
wym zespole człowieka, który telewizję zna od podszewki. 
Mam nazwiska kilku dziennikarzy w głowie, których chce-
my zaprosić do współpracy. Bacznie obserwuję dzienni-
karski rynek i jeżeli pojawi się na nim ktoś wartościowy, to 
z pewnością radio się nim zainteresuje.

Obecnie Radio Łódź to nie tylko głos, ale także 
wizja. Wybrane audycje radiowe są dziś równolegle 
transmitowane w internecie. Rywalizujecie z telewizją?
Wręcz przeciwnie, bardzo często współpracujemy z tele-
wizją, ale musimy nadążać za nowinkami. To po pierw-
sze, a po drugie, wciąż musimy poszerzać krąg naszych 
odbiorców. Najmłodsi słuchacze Radia Łódź wymagają 
od nas oprócz głosu także obrazu. I to z myślą o nich zde-
cydowaliśmy się na transmisje wideo. Mamy swój kanał 
na YouTube, gdzie można obejrzeć nasze relacje wideo, 
tworzymy podcasty z audycjami radiowymi, które można 
odsłuchać w wolnej chwili. Chcemy też wykorzystać prze-
kaz telewizyjny na potrzeby koncertów realizowanych 
w naszym studio S-1. W tym roku zrealizowaliśmy duży 
koncert poświęcony muzyce Henryka Debicha. W planach 
są inne. Występujący artyści doceniają to, że oprócz po-
słuchania w radio można ich także obejrzeć. Radio to me-
dium, które słucha się przy okazji – jadąc samochodem, 
podczas pracy, czy w domu podczas przygotowywania 
obiadu. Częściej rano, bo już wieczorem życie organizuje 
nam telewizja. Zatarł się tradycyjny podział na prasę, ra-
dio i telewizję. Wszyscy robią wszystko, piszą, fotografują, 
robią relacje wideo i podcasty. Jeszcze 3-4 lata temu trudno 
sobie było wyobrazić fotoreportera w radio. Dziś zatrud-
niamy go na etat i współpracujemy z operatorami obrazu.

Radio to dla Pana miejsce pracy czy sposób na życie?
Zdecydowanie sposób na życie. Może trudno w to uwierzyć, 
ale radio towarzyszy mi od dziecka. Miałem kilka lat, gdy 
przeprowadziliśmy się z rodzicami z Bałut na Retkinię. 
Rodzice codziennie rano wozili mnie na Bałuty do przed-
szkola. Żeby zdążyć, wstawaliśmy o 5.30, a budziły mnie 
Sygnały Dnia. Śniadanie jadłem słuchając Tadeusza Sznuka 
i innych ówczesnych prowadzących. Specjalnie dla mnie, 
ojciec, łącząc kilka drucików i dodając do tego jakąś pusz-
kę po paście do butów skonstruował odbiornik. Nie wiem, 

czy to dlatego, że byłem gadatliwym dzieckiem, czy też był 
jakiś inny powód, ale radio zawsze bardzo mi się podobało. 
Bawiłem się, udając, że jestem radiowcem i prowadzę swój 
program, a jak już odkryłem, że rodzice mają magnetofon 
szpulowy, do którego można podłączyć mikrofon, zacząłem 
się nagrywać. Przy okazji wykasowałem im trochę nagrań 
z przebojami z młodzieńczych lat. Widząc moją pasję, oj-
ciec zabrał mnie kiedyś na Narutowicza 130, pod budynek 
Radia Łódź. Miałem wtedy osiem lat. Wsiedliśmy w tram-
waj numer 12 i właśnie wtedy wyruszyłem na wyprawę 
mojego życia. Kiedy staliśmy obok budynku, ojciec spojrzał 
na mnie i powiedział: „Jak już tak dużo mówisz i bawisz się 
w radio, to może kiedyś tutaj trafisz”.

Prorocze słowa, bo to właśnie w Radio Łódź, przed 
laty, zaczęła się Pana radiowa przygoda. Ile miał Pan 
wtedy lat?
Byłem w pierwszej, albo drugiej klasie liceum. Kiedy skoń-
czyłem szkołę podstawową, musiałem zdecydować, do 
którego liceum pójdę. Odkryłem, że na Retkini jest liceum 
z klasą dziennikarską, która współpracuje z Radiem Łódź. 
Wtedy wszystko stało się dla mnie jasne i oczywiste. Po pro-
stu musiałem się tam dostać. Był rok 1991, a ja jako dzien-
nikarz radia szkolnego mogłem pierwszy raz odwiedzić 
profesjonalne radio. To była niesamowita przygoda. Tra-
filiśmy pod skrzydła doskonałych radiowców, dzięki któ-
rym mogłem od podszewki poznać radio, nauczyć się pracy 
z mikrofonem i wszystkiego, czego wymaga się od dzien-
nikarza radiowego. Przychodziliśmy tutaj raz w tygodniu 
i realizowaliśmy audycję młodzieżową. Cztery lata później, 
zaraz po maturze przyszedłem do Radia Łódź na staż waka-
cyjny i już zostałem. Wybrałem nawet zaoczne studia, żeby 
nie tracić czasu i nie rozstawać się z radiem. Zaczynałem 
od odbierania telefonów i parzenia redaktorom kawy albo 
herbaty. W redakcji spędzałem większość dnia, pracując 
z fantastycznymi ludźmi. Dzisiaj jestem szefem niektórych 
koleżanek i kolegów, którzy uczyli mnie zawodu radiowca. 
To takie nieoczywiste dla mnie, bo nie wymyśliłbym tego 
nawet wtedy, gdybym się mocno starał.

Zostawił Pan jednak Radio Łódź dla stacji komercyjnej…
To prawda, pracowałem w innych stacja radiowych i te-
lewizyjnych, ale Radio Łódź było zawsze w moim sercu. 
Z pracą w radio jest, jak z pracą lekarza, żeby nadążać 
za nowinkami technicznymi, trzeba się cały czas szkolić, 
podglądać innych, próbować swoich sił w różnych warun-
kach. I to właśnie motywowało mnie do zmiany miejsca 
pracy. Dzięki temu wiem, jak działają stacje komercyjne, 
telewizja, jak wykorzystać na potrzeby rozgłośni internet 
i social media. Przed pięcioma laty wróciłem do Radia 
Łódź, ale już z bagażem doświadczeń, wiedzy i pomysłów.
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Kanał na YouTube, nowy portal informacyjny, aktywność 
w mediach społecznościowych, podcasty, własny 
fotoreporter – można powiedzieć, że Radio Łódź to dziś 
bardziej projekt multimedialny niż radio…
Tak właśnie jest. Moi koledzy czasami zarzucają mi, 
że zamiast radia każę im robić telewizję i na dodatek 
zmuszam do aktywności w social mediach. To prawda, 
ale dziś radio nie ma innej drogi do osiągnięcia celu, 
którym jest słuchalność i obecność w określonej spo-
łeczności. Multimedialność dla każdej rozgłośni jest 
bardzo istotna. Nie tylko zresztą dla radia. Mówiłem 
już o tym, że tradycyjny podział mediów się zaciera. To 
proces, który będzie się pogłębiał. Dziś rozpoznawalność 
marki medialnej nie wiąże się z tym, że słuchamy jakie-
goś konkretnego radia, czytamy konkretną gazetę albo 
oglądamy konkretną telewizję. Dziś przeglądamy inter-
net, gdzie są wszystkie media. Niektórzy nasi odbiorcy, 
szczególnie młodzi, znają Radio Łódź nie dlatego, że go 
słuchają, tylko dlatego, że przeglądając Facebooka trafili 
na post z linkiem do naszej strony, a tam zobaczyli rela-
cję wideo albo fotoreportaż. I dopiero jak ich temat za-
interesował mogli odsłuchać podcast. Tak to dziś działa.

Świętowanie jubileuszu 90-lecia Radia Łódź zaczęliście 
z przytupem. Od 1 stycznia wystartowaliście z Radiem 
Łódź Extra. Co to za projekt i jak można posłuchać 
extra radia?
Radio Łódź Extra to nasza druga antena, radio kulturalno-
-muzyczne, dostępne wyłącznie na multipleksie radia cyfro-
wego i przez internet. Oczywiście tworzą je nasi dziennikarze 
z redakcji muzycznej, publicystyki i kultury, a w ramówce 
znajdują się muzyczne audycje autorskie, programy o teatrze, 
literaturze i filmie, a także koncerty. Muzycznie dominuje 
smooth jazz, chillout, klasyka rocka i muzyka filmowa. Pro-
ponujemy w nim to, czego nie ma na lokalnym rynku radio-
wym. Radia można słuchać w DAB+, przez stronę radiolo-
dzextra.pl, albo przez aplikacje na urządzenia mobilne. 

Z okazji jubileuszu Radia Łódź szykujecie dla słuchaczy 
jeszcze jakieś niespodzianki?
Oczywiście, ale nic więcej nie powiem, bo przestaną 
być niespodziankami. 

RoZMAWIAŁA Robert Sakowski
ZDJęCIA Justyna Tomczak

90 lat

Od tylu lat mieszkańcy Łodzi mogą 
słuchać Radia Łódź. Jest to najstarsza 
rozgłośnia w Łodzi, która od 1931 roku 
uczestniczy w życiu miasta i regionu.

1938 rok

Rok budowy rozgłośni Radia Łódź przy 
ulicy Narutowicza. Jak na ówczesne 
standardy, budynek był bardzo 
nowoczesny i doskonale wyposażony. 

11 kilometrów

W ostatnich latach Radio Łódź wykonało 
ogromny skok technologiczny. 
Wymienione zostało całe okablowanie, 
a wszystkie stanowiska dziennikarskie 
i studia połączono siecią światłowodową 
liczącą w sumie 11 kilometrów. 
Radio Łódź jest dziś pod względem 
technologicznym, jedną z wiodących 
rozgłośni radiowych w Polsce.

100 osób

Tyle osób liczy zespół Radia Łódź 
– dziennikarzy, pracowników 
technicznych, administracyjnych 
i innych.

1993 rok

Od tego roku Radio Łódź organizuje 
plebiscyt o ty tuł Łodzianina Roku, 
jedno z najważniejszych wydarzeń 
w Łodzi i  regionie.  Tym zaszczytnym 
tytułem honorowane były takie 
osobistości ,  jak Marek Edelman, 
Andrzej Ostoja-Owsiany, Jan 
Machulski i  Marek Belka.

130 Narutowicza

Pod tym adresem w Łodzi mieści się 
siedziba Radia Łódź.

100 lat

W tym roku wypada 100-lecie urodzin 
maestro Henryka Debicha, współtwórcy 
i dyrygenta Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia i Telewizji, która swoją 
siedzibę miała w Radio Łódź.

S4 studio

Jedno z najnowocześniejszych studiów 
emisyjnych w Polsce. Działa od 25 
kwietnia 2017 roku.

19 stycznia 2017

Od tego dnia fragment ulicy obok Radia 
Łódź, nosi nazwę Henryka Debicha.

99,2 Mhz

Na takiej częstotliwości Radia Łódź 
mogą słuchać mieszkańcy Łodzi i okolic. 
Dodatkowo w Sieradzu na częstotliwości 
96,7 MHz, w Wieruszowie na 104 MHz, 
a w Wieluniu na 101,5 MHz.

S1 studio

To jedno z największych studiów 
nagraniowych w Polsce, które obecnie 
nosi nazwę Studio Koncertowe im. 
Henryka Debicha. W studiu nagrywali 
i koncertowali m.in. Maanam, Kazik, 
Lady Pank, Oddział Zamknięty, 
a swoje pierwsze płyty nagrali Ich 
Troje, Myslovitz, Varius Manx.

7 stycznia 2014

Tego dnia Radio Łódź uruchomiło 
swój serwis internetowy pod adresem 
www.radiolodz.pl.  Portal jest 
doskonałym źródłem informacji 
z Łodzi i regionu.

1 stycznia

Z 31 grudnia 2020 roku na 1 stycznia 
2021 zaczęło nadawanie Radio Łódź 
Extra. Kulturalno-muzyczny kanał jest 
dostępny na multipleksie radia cyfrowego 
(DAB+) oraz w internecie.

W liczbach
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Kandydatów do tytułu Łodzianina Roku 2020 było pięcio-
ro, a statuetka tylko jedna. Jak co roku, nominowanych do 
tytułu wskazuje kapituła nagrody, złożona z redaktorów 
naczelnych łódzkich mediów i przedstawicieli partnerów 
plebiscytu. Zwycięzca wybierany jest podczas głosowania 
słuchaczy, czytelników, telewidzów i internautów. W tym 
roku nominowani zostali: Marta Libiszowska-Jóźwiak z Fun-
dacji Dom w Łodzi, dr Mirosław Sopek z firmy Makolab, 

społeczniczka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, 
twórca Monopolis Krzysztof Witkowski i prof. Marek Za-
drożny z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

Tytuł Łodzianina Roku 2020 odebrał Krzysztof Wit-
kowski, łódzki przedsiębiorca i twórca Monopolis, 
a w imieniu kapituły wyniki plebiscytu ogłosił Dariusz 
Szewczyk, prezes i redaktor naczelny Radia Łódź.

Krzysztof Witkowski 
Łodzianinem Roku 2020

W Studiu Koncertowym im. Henryka Debicha w Radiu Łódź odbyła się 
uroczysta gala Łodzianina Roku. W tegorocznej edycji plebiscytu statuetka i tytuł 

przypadł Krzysztofowi Witkowskiemu, prezesowi Virako i twórcy Monopolis.

– Łodzianin Roku to nie tylko zaszczyt i prestiż, ale 
ogromne zobowiązanie i liczymy, że dzięki temu ty-
tułowi i naszemu wsparciu, czyny, które zostały do-
cenione, będzie Pan pomnażał w przyszłości – mówił 
Dariusz Szewczyk wręczając laureatowi statuetkę 
i tytuł Łodzianina Roku. Krzysztof Witkowski nie 
krył wzruszenia.

– Chciałem podziękować za każdy głos oddany 
na mnie w tym plebiscycie, dziękuję moim partnerom 
biznesowym, całemu zespołowi Virako, za wspólne 
zaangażowanie i wysiłek. Dziękuje dwóm moim mi-
łościom – mojej żonie Agnieszce i mojej mamie, Kry-
stynie, która nauczyła mnie dzielić się z innymi tym, 
co mam – mówił laureat. – Łódź jest bliska mojemu 
sercu od zawsze i nie jest to slogan. Od ponad 20 lat 
z zespołem Virako staramy się coś Łodzi dawać, zmie-
niać ją na lepsze. Nikt z nas nie żyje w próżni. Możemy 
chodzić do pracy i zarabiać pieniądze, ale warto wyjść 
i rozejrzeć się dookoła. Świadomość odpowiedzialno-
ści za nasze otoczenie niech nas motywuje do dzia-
łania, samo nie zrobi się nic. Zmieniajmy ten mały 
świat. Życzę nam, żeby nam się chciało – podsumował 
Łodzianin Roku 2020.

Zanim ogłoszony został laureat tytułu Łodzianina 
Roku wręczono nagrodę Sternika Łodzi, którą otrzy-
mał Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki.

– Cztery lata to jest na pewno za krótko, byście mo-
gli Państwo mówić, że buduję łódzki kościół, albo 
społeczeństwo tego miasta. Ale ja mogę powiedzieć, 
że przez te cztery lata łódzki kościół, miasto i społe-
czeństwo buduje mnie. Tę nagrodę przyjmuję w imie-
niu stuletniego kościoła naszej diecezji – mówił arcy-
biskup łódzki.

Muzyczną oprawę gali zapewniła Iza Połońska 
z zespołem, która zaśpiewała piosenki do tekstów 
Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. 
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Tytuł Łodzianina Roku 2020 zadedykował wszystkim tym, którzy zmieniają 
nasze miasto, którym chce się chcieć i którzy jak on kochają Łódź. Rozmawiamy 
z Krzysztofem Witkowskim, Łodzianinem Roku 2020, właścicielem Monopolis.

Wciąż mam sporo do zrobienia

LIFE IN Łódzkie: Minęło już trochę czasu od momentu, 
gdy w studio S-1 Radia Łódź, sięgnął Pan po tytuł 
i statuetkę Łodzianina Roku 2020. Emocje już opadły?
Krzysztof Witkowski: Są cały czas, choć oczywiście tam-
tego wieczoru były ogromne. Trzeba było jednak wra-
cać do rzeczywistości, do pracy i zająć się obowiązkami. 
Wciąż są we mnie, z jednej strony wzruszenie, bo w ogóle 
nie spodziewałem się, że przypadnie mi ten tytuł, a z dru-
giej poczucie odpowiedzialności i zobowiązanie, bo prze-
cież od Łodzianina Roku wymaga się więcej.

To dla Pana ważna nagroda?
Oczywiście i to z dwóch powodów. Po pierwsze, wszyscy 
nominowani w tym roku, to naprawdę wielkie osobowo-
ści i każdy zasługiwał na ten wyjątkowy tytuł. A po drugie 
znalezienie się wśród kilkudziesięciu osób nagrodzonych 
dotychczas tytułem Łodzianina Roku, wielkich łódzkich 
postaci, bardzo nobilituje.

Jak rodzina zareagowała na tytuł? Szczególnie mama, 
która akurat tego dnia miała imieniny.
Żona razem ze mną brała udział w uroczystości i widzia-
łem, że też to przeżywa. Mama była całą sytuacją bardzo 
wzruszona, a mój tytuł przyjęła z ogromnym entuzja-
zmem. Bardzo się cieszyła, tata zresztą też.

Pytam o mamę, bo wspominał Pan kiedyś, że całą swoją 
drogę zawodową zawdzięcza mamie, która zaufała, dała 
samodzielność biznesową i pozwoliła działać…
To prawda. Podkreśliłem to także podczas uroczystości. 
Mama nie tylko sprawiła, że działam w biznesie. Ona po-
kazała mi, jak pracować i jak prowadzić biznes, a przede 
wszystkim nauczyła dzielić się owocami tej pracy.

W ubiegłym roku odebrana w Paryżu nagroda MIPIM 
Award nazywana Oscarem branży nieruchomości i kilka 
innych nagród dla Monopolis. Teraz tytuł Łodzianina 
Roku dla Pana. W mediach społecznościowych cały czas 
płyną w Pana stronę dziesiątki gratulacji. Musi się Pan 
czuć doceniony zarówno jako człowiek, menedżer, jak 
i właściciel firmy…
Doceniony jak najbardziej, ale jeszcze nie spełniony, 
bo przede mną jeszcze trochę wyzwań i zadań. Wciąż mam 
sporo do zrobienia. Każdy aktywny zawodowo człowiek ma 
swoje chwile zwątpienia i większe lub mniejsze porażki. Ja 
także. I kiedy przychodzi taki moment, jak zdobycie tytułu 
Łodzianina Roku, to radość, duma i satysfakcja są ogromne. 
Dlatego ten tytuł odbieram bardzo osobiście. Natomiast na-
grodę MIPIM Award traktuję jako wyróżnienie zawodowe. 

o tym ze szczegółami. Szanuję swoje zobowiązania i nie 
rzucam słów na wiatr, dlatego wszystko w swoim czasie. 
Teraz chcę dokończyć Monopolis.

Jest Pan nie tylko przedsiębiorcą, ale także mecenasem 
kultury, którą uważa za ważną sferę naszego życia. 
Dlaczego?
Od wielu lat moja firma realizuje i wspiera wiele różnych 
wydarzeń kulturalnych, które – mam nadzieję – zmieniają 
naszą rzeczywistość i postrzeganie świata. Robimy tak, po-
nieważ jestem przekonany, że kontakt z kulturą doskonale 
działa na nasz rozwój intelektualny, estetykę, wrażliwość 
i poczucie piękna. I choćby z tego powodu warto o kulturę 
dbać. Inaczej utkniemy w nieciekawym miejscu, do którego 
nikt z nas nie chciałby nigdy trafić – w bylejakości.

Powołał Pan do życia Fundację Szczęśliwe Podwórka, 
która działa na rzecz dzieci zagrożonych biedą 
i patologią. Finansuje Pan świetlice środowiskowe, 
wiele akcji pomocowych skierowanych do dzieci. Po co, 
przecież od tego są określone instytucje?
W życiu chodzi także o to, żeby umieć dzielić się i brać od-
powiedzialność za swoje otoczenie. Instytucje powołane 
do pomagania innym, szczególnie samorządowe, mają tak 
duży zakres tej pomocy, że czasami zwyczajnie nie radzą 
sobie. Stąd nasze działania i wsparcie potrzebujących. 
Nam jest łatwiej skoncentrować się na jakimś fragmen-
cie potrzeb i konkretnej pomocy. Świetlice środowiskowe 
pozwalają z jednej strony pomóc dzieciom ze środowisk 
zagrożonych patologią, i tak właśnie jest dziś. Ale z dru-
giej strony, w przyszłości, mogłyby one wspierać rozwój 

dzieci w tych rodzinach, w których rodzice ciężko i długo 
pracują, i zwyczajnie nie mają czasu zając się dziećmi i ich 
właściwym rozwojem.

Łódź dla Łodzianina Roku to…?
Nie będę oryginalny, bo dla Łodzi mam zawsze same ciepłe 
słowa. Wiem, że są miejsca piękniejsze i bardziej przyjazne 
do życia, ale Łódź zawsze była, jest i będzie najbliższa memu 
sercu. To miejsce, w którym żyję, mam rodzinę, przyjaciół. 

RoZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIE Sebastian Szwajkowski

Największe, jakie kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić. 
Jakiś czas temu wbiłem sobie do głowy przekonanie, że to, co 
robię, ma dawać satysfakcję nie tylko mnie, ale również słu-
żyć Łodzi i łodzianom. Temu przekonaniu cały czas jestem 
wierny i przez cały czas towarzyszy mi poczucie, że ta pa-
ryska nagroda dokładnie się w to wpisuje. A obie te nagrody 
razem dają mi poczucie ogromnej satysfakcji.

Jest takie przekonanie, że do tego, by osiągnąć w życiu 
sukces sama praca, nawet ciężka, nie wystarczy. 
Potrzeba odrobinę szczęścia. Zgadza się Pan z tym?
Niewątpliwie tak właśnie jest. Praca, wytrwałość, konse-
kwentne działanie i odrobina szczęścia, to są niezbędne 
składniki zawodowego sukcesu. Czasami tego szczęścia 
może zabraknąć i nie wszystko wyjdzie tak, jakbyśmy 
chcieli i planowani. To wcale nie oznacza, że zrobiliśmy 
coś źle. Ot po prostu, zabrakło tej odrobiny szczęścia.

Będąc na scenie podczas finału plebiscytu, przywołał 
Pan słowa swojego przyjaciela o tym, że Łódź to cudowne 
miasto, bo jest tu dużo do zrobienia. Wystarczy tylko 
chcieć. Panu się wciąż chce, a co zrobić, żeby innym też 
się chciało chcieć?
Mam poczucie satysfakcji i jestem dumny z tego, że w tym 
roku tytuł Łodzianina Roku trafił w ręce przedstawiciela 
biznesu. Jestem przekonany, że w Łodzi jest wielu przed-
siębiorców, którzy starają się zmieniać nasze miasto, a wo-
kół siebie kreują wiele pozytywnych rzeczy. Dlatego im 
dedykuję tytuł i statuetkę. Im więcej będziemy realizować 
dobrych projektów, mówić o nich i pokazywać je, tym wię-
cej osób – mam taką nadzieję – też będzie chciało zrobić 
coś dobrego. Dobry przykład bywa zaraźliwy. Tak to wi-
dzę. Dlatego, kiedy my wszyscy, ale też media i samorząd, 
zaczniemy doceniać te drobne i większe osiągnięcia, to 
wtedy pojawi się ta szansa, że ludziom będzie się chciało 
chcieć. Załamywanie rąk i ciągłe narzekanie, że dookoła 
nic się nie dzieje, jest drogą donikąd.

Ze sceny obiecał Pan, że Monopolis to nie koniec Pana 
inwestowania w Łódź, że postara się Pan coś jeszcze tutaj 
zrobić. Są już jakieś plany kolejnej inwestycji? Zdradzi Pan 
jakieś szczegóły?
Plany są, ale wiele zależy od sytuacji gospodarczej i od 
tego, co się wydarzy w najbliższym czasie i po pande-
mii. Dlatego poprzestanę na tym i nic więcej nie powiem. 
Poza tym, jak Pan wie, nie należę do osób, które pokazują 
prezentację, robią wizualizację i mówią o wizjach, z któ-
rych później nic nie wynika. Jeżeli w stu procentach będę 
przekonany o tym, co i jak chcę zrobić, to wtedy opowiem 

Założyciel i prezes spółki deweloperskiej Virako. Pomysłodaw-
ca i inicjator przekształcenia dawnego kompleks Monopolu 
Wódczanego z 1902 roku w nowoczesny biurowiec z pasa-
żem, restauracjami, kawiarnią, teatrem, galerią, muzeum i klu-
bem dla dzieci. W 2020 roku zrewitalizowany i przebudowany 
kompleks zdobył oscara nieruchomości na międzynarodo-
wym konkursie MIPIM Awards 2020.
Firma Krzysztofa Witkowskiego wielokrotnie angażowała się 
i inicjowała akcje społeczne. W czasie trwającej pandemii po-
nad 6 tysięcy posiłków z działających w Monopolis restauracji 
trafił do wybranych łódzkich szpitali. Podczas akcji „Seniorom 
wigilijnie z Monopolis” 100 posiłków otrzymali seniorzy spędza-
jący samotnie święta Bożego Narodzenia. Firma Virako utwo-
rzyła również Fundację Szczęśliwe Podwórka, której celem jest 
dobroczynność i pomoc społeczna.

Krzysztof Witkowski
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LIFE IN Łódzkie: Za chwilę minie pięć lat od momentu, 
gdy objęliście Państwo stery w Łódzkiej SSE. Czy 
ubiegły pandemiczny rok był najtrudniejszy w historii 
Waszego zarządzania?
Marek Michalik, prezes ŁSSE: Na pewno najmniej przewi-
dywalny. Trudno było coś zaplanować. Mamy opracowaną 
strategię rozwoju i działania, jakie musimy wdrożyć. Pande-
mia trochę przeszkadzała i pokazała, że z planowania rocz-
nego trzeba było się przerzucić na kilkutygodniowe. Jednak 
mimo wszystko myślę, że inwestycyjnie trudniejszy był 
pierwszy rok naszego zarządzania strefą, czyli 2016.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
NA ŚWIATOWYM PODIUM

W 2020 r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za 3. na świecie 
i 1. w Europie. Mimo pandemii, załamania światowej gospodarki, niepewności 

na rynku inwestycyjnym, nie zwolniła tempa i ubiegły rok zakończyła bardzo dobrym 
wynikiem. o tym, jakie nastroje panowały i panują wśród inwestorów, jak rozmawia 
się o inwestycjach w czasach koronawirusa i jakie plany snuje się w Łódzkiej Strefie, 

rozmawiamy z Markiem Michalikiem i Agnieszką Sygitowicz, zarządem ŁSSE.

I chwilę potem pojawiły się pierwsze projekty 
dodatkowe, za które teraz Strefa jest doceniana 
w świecie m.in. przez ekspertów z branżowego 
dwumiesięcznika fDi Magazine?
Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE: Zaczęliśmy od 
wspierania startupów w akceleratorze Startup Spark. 
Od początku chcieliśmy wpisać się w ideę Przemysłu 4.0, 
a nawet pójść o krok dalej i kreować rozwiązania dla biz-
nesu nigdzie dotąd niespotykane. Z perspektywy czasu 
mogę ocenić, że był to strzał w dziesiątkę, bo mamy już 
w portfolio blisko 100 startupów, którym pomogliśmy 
finansowo i merytorycznie w tworzeniu innowacji dla 
naszych inwestorów. Nasze akceleratory zostały zauwa-
żone i od kilku lat otrzymujemy od wspomnianego fDi 
Magazine nagrody w kategoriach dotyczących innowacji 
i wspierania Przemysłu 4.0.

Łódzka Strefa na arenie międzynarodowej właśnie we 
wspomnianym rankingu została przedstawiona jako 
strefa gotowa na technologię 5G. Co to oznacza?
Agnieszka Sygitowicz: To oznacza, że jako pierwsi, w re-
alnych warunkach, wprowadzamy do fabryk naszych 
inwestorów innowacje opracowane na bazie technolo-
gii 5G. To efekt, który dało stworzenie drugiego projek-
tu startupowego o nazwie S5 – Akcelerator Technologii 
5G. Przekazujemy w nim blisko 10 milionów złotych 
dofinansowania na innowacje. Połączyliśmy w nim tak-
że potencjał i kreatywność startupów, doświadczenie 
partnerów i potrzeby inwestorów. Otrzymaliśmy ideal-
ne innowacje 5G wpisujące się w Przemysł 4.0, skrojone 
pod naszych inwestorów.

Innowacje, które już działają? Znalazły zastosowanie? 
Agnieszka Sygitowicz: Niektóre zaczęły działać w pilota-
żu, niektóre są w fazie testów. Są to na przykład autono-
miczne wózki widłowe, które mogą pracować w każdych 
warunkach pogodowych, w ciemnych pomieszczeniach, 
czy chłodniach. Są to systemy do monitorowania linii 
produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Do sprawdzania 
zużycia materiałów, naprawiania maszyn na odległość, 
budowania cyfrowych kopii fabryk. Możliwości właści-
wie są nieograniczone, a z tych nowinek technologicznych 
dzięki nam korzystają strefowe firmy.

A dla kogo jest 5G Lab, które powstaje w Łódzkiej Strefie 
i co się właściwie kryje pod tą nazwą?
Agnieszka Sygitowicz: To przestrzeń do testowania roz-
wiązań 5G, którą właściwie już prawie zbudowaliśmy 
w siedzibie ŁSSE przy Tymienieckiego w Łodzi. Będą 
z niej korzystać do testowania innowacji opartych na 5G 
głównie startupy, firmy, inwestorzy. Natomiast jest to 
część większego projektu pod tytułem Cyfrowy Hub Inno-
wacji. Zawiera się w nim akcelerator S5, o którym wspo-
minałam, ale także IoE hub zbudowany we współpracy 
z CIC Warsaw. Jest to takie centrum innowacji zlokalizo-
wane w Warszawie, w którym pokazujemy, jak wykorzy-
stać nowoczesne technologie w biznesie. Łączymy ludzi, 
pomysły, możliwości, technologie, biznes i za to, co roku 
otrzymujemy kilka dodatkowych nagród w światowym 
rankingu fDi Magazine.

I tytuły, których z pewnością zazdrości konkurencja. 
Bo w czasie pandemii Łódzka Strefa została uznana 
za trzecią najlepszą na świecie i pierwszą w Europie. 
Czujecie Państwo, że oczy inwestycyjnego świata od 
tamtego momentu są zwrócone na Was?
Marek Michalik: Na pewno zwiększyliśmy rozpoznawal-
ność Łódzkiej Strefy na świecie. Od kilku lat, w globalnym 
rankingu stref ekonomicznych znajdujemy się co roku 
w TOP 10. Zdążyliśmy się już rozepchnąć łokciami i zbudo-
wać markę. Natomiast w ostatniej klasyfikacji rzeczywiście 
otrzymaliśmy wiele nagród. Aktualnie mamy tytuł najlep-
szej strefy w Europie, trzeciej na świecie, ale też pierwsze 
miejsce na świecie i w Europie w kategorii strefa dla firm 
MŚP. To dla nas szczególnie ważne wyróżnienie, bo chcemy 
przyciągać do nas także mniejszych i średnich inwestorów. 
Trzeba też pamiętać, że są to miejsca i nagrody za wyniki 
z 2019 roku, który był dla nas rekordowy, bo przyciągnęli-
śmy 34 nowe inwestycje warte blisko 2,1 miliarda złotych.

To w takim razie będzie Pan musiał odwołać 
słowo „rekordowy”, ponieważ jeżeli spojrzymy 
w statystyki 2020 roku, to zakończył się on dla ŁSSE 38 
nowymi inwestycjami…
Marek Michalik: Fakt, rekordy mają to do siebie, że nie są 
wieczne. Mógłbym powiedzieć, że tak jakoś wyszło, ale mi-
nąłbym się z prawdą. Ogromna praca całego zespołu spo-
wodowała, że w tym najważniejszym wskaźniku, czyli licz-
bie nowych inwestycji, osiągnęliśmy lepszy wynik o cztery 
inwestycje, a więc podnieśliśmy sobie poprzeczkę do 38 no-
wych inwestycji. To w pandemii było szczególnie trudne, 
ale dobrze przepracowaliśmy cały rok. Pojawiliśmy się 
prawie w każdej gminie. Spotykaliśmy się z firmami stacjo-
narnie, a potem online. Ciągle, aż do znudzenia, powtarza-
my inwestorom, zarówno polskim jak i zagranicznym, za-
nim zaczniecie inwestować zadzwońcie do Łódzkiej Strefy 
i sprawdźcie, czy możemy dać wam Decyzję o Wsparciu. To 
przełożyło się na wyniki, nawet pomimo tego, że sytuacja 
z pandemią nam nie dodawała wiatru w żagle.

Raczej podcinała skrzydła, przynajmniej wielu 
przedsiębiorcom. Niektórzy musieli się zamknąć 
na dłużej, niektórzy cierpieli z powodu przestojów. A jak 
poradzili sobie z pandemią inwestorzy Łódzkiej Strefy?
Agnieszka Sygitowicz: Był oczywiście chwilowy twar-
dy lockdown, a w niektórych fabrykach naszych inwe-
storów były przejściowe spadki w produkcji, ze względu 
na zachorowania, ale gdybyśmy mieli podsumować sytu-
ację krótkim zdaniem, to większość firm na koniec roku 
odrobiła z nawiązką bądź zniwelowała straty wynikają-
ce z pandemii. Oczywiście wielu inwestorów korzystało 

Sukcesy na arenie międzynarodowej, 
świetne miejsca w rankingu globalnym 

powodują, że jesteśmy zauważani 
na świecie i do naszych drzwi pukają 

poważni zagraniczni inwestorzy „

Nie przypominam sobie wtedy jakiejś znaczącej recesji, 
czy niepokoju na rynkach inwestycyjnych. Co w takim 
razie było wtedy wyzwaniem?
Marek Michalik: Zaczęliśmy kadencję praktycznie w po-
łowie roku i nasi poprzednicy nie zostawili nam żadnego 
zezwolenia – krótko mówiąc, zapaść. Musieliśmy działać 
szybko i intensywnie, by sytuacje uratować, bo prognoza 
na koniec 2016 roku nie była dobra. Kosztowało to nas 
i cały zespół dużo pracy, ale ostatecznie wydaliśmy kilka-
naście zezwoleń inwestorom na działalność w strefie i po-
prawiliśmy wynik poprzedników z 2015 roku.

Marek Michalik, prezes Łódzkiej SSE i Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej SSE
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także z rządowych Tarcz Antykryzysowych. My, jako 
instytucja otoczenia biznesu i wspierająca przedsiębior-
czość, również przygotowaliśmy ofertę wsparcia.

Opartą na…?
Agnieszka Sygitowicz: Kilku działaniach. Cały pakiet na-
zwaliśmy Strefą Wsparcia. Bardzo szybko, bo już w marcu 
uruchomiliśmy specjalną rundę naboru w naszym ak-
celeratorze Startup Spark dla młodych firm, które miały 
pomysł na innowacje w walce z pandemią koronawirusa. 
Zgłosiło się do nas ponad 100 firm z całego świata. Wy-
braliśmy 10 najciekawszych projektów i przekazaliśmy 
na nie blisko 1,5 miliona złotych. Dziś stworzone przez 
nich innowacje, takie jak robot do opieki nad pacjentami, 
czy system monitorowania pacjenta z COVID zdalnie, z po-
wodzeniem działają i wspierają służbę zdrowia.

Pomagali też strefowi inwestorzy, mimo że sami mieli 
problemy. Jak to jest rozmawiać z firmami i przekonywać 
ich do inwestowania w tak trudnym czasie?
Agnieszka Sygitowicz: Dużo trudniej niż, gdy jest ko-
niunktura, gospodarka kwitnie i wszyscy obserwują 
u siebie tylko zielone wskaźniki wzrostu. W czasie takiej 
niepewnej sytuacji kryzysowej są dwie szkoły działania: 
cięcie wydatków albo inwestowanie. Na szczęście wiele 
z firm obrało tę drugą drogę. Zwolnienie w podatku do-
chodowym za inwestycję, jakie oferujemy, ale także do-
finansowanie do szkoleń pracowników, czy możliwość 
współpracy ze startupami przy tworzeniu innowacji. To 
konkretne korzyści, które szczególnie w trudnym czasie 
są doceniane i bardziej atrakcyjne dla firm. Rekordziści 
w 2020 roku zdecydowali się na dwie, a nawet trzy in-
westycje w Łódzkiej Strefie. Na przykład firma Roldrob, 
dobrze znana na rynku mięsnym w Polsce i na świecie, 
zaplanowała trzy inwestycje. Za tak śmiałe plany nagro-
dziliśmy ją gospodarczą nagrodą im. Henryka Grohmana.

W pandemii było kilka spektakularnych decyzji 
inwestycyjnych w Łódzkiej Strefie – Progroup Board, 
Żabka Automatic Logistics, czy S 54 Sp. z o. o. Te firmy 
zainwestują sporo powyżej 150 mln złotych. Jakie mają 
oczekiwania od strefy, gdy dochodzi do negocjacji?
Marek Michalik: Nasze sukcesy na arenie międzynaro-
dowej, świetne miejsca w rankingu globalnym powodu-
ją, że jesteśmy zauważani na świecie i do naszych drzwi 
pukają poważni zagraniczni inwestorzy. W ostatnich 
latach, np. lider branży chemicznej firma S 54, Progroup 
Board, Wood-Mizer Industries, Alcon czy Corning Optical 
Fiber. Po otrzymaniu nagród dostaliśmy wiele sygnałów, 
że potencjalni inwestorzy chcą odwiedzić naszą strefę. 
Duży inwestor często kupuje działkę wielkości 10, 20 czy 
30 hektarów w jednym kawałku. W tym temacie ściśle 
współpracujemy z samorządami, które takie tereny stara-
ją się mieć w swojej ofercie, ale także sami takie nierucho-
mości przygotowujemy. Miedzy innymi dzięki właśnie 
takiej gotowej ofercie terenów inwestycyjnych przycią-
gnęliśmy do strefy dużego gracza brytyjskiego –  firmę 
Johnson and Matthey, producenta baterii elektrycz-
nych, czy firmę Miele, niemieckiego producenta sprzę-
tu AGD. Obie te firmy zainwestują po kilkaset milionów 

Łódź, ul. Ks. Biskupa 
Wincentego 
Tymienieckiego 22G
tel. 42 676 27 53, 42 676 27 54
e-mail: info@sse.lodz.pl
www.sse.lodz.pl

Mimo pandemii spodziewamy się 
utrzymania wzrostu inwestycji wśród 

firm z sektora MŚP i z polskim kapitałem. 
Firmy produkcyjne wciąż inwestują 

i stanowią większość obecnych oraz 
nowych inwestorów, ale spodziewamy się 
przyspieszenia firm świadczących usługi

„

inwestycyjnych Pani Prezydent odsyła do deweloperów. Kil-
ka bardzo ciekawych projektów uciekło nam do innych stref 
w Polsce i za granicę właśnie przez ten brak miejskiej oferty.

Dlatego Łódzka Strefa rozwija podstrefy wokół Łodzi?
Marek Michalik: Zdecydowanie postawiliśmy na bu-
dowanie oferty terenów inwestycyjnych, żeby do takich 
sytuacji nie dochodziło. Częściowo już nam się to uda-
ło, bo podstrefa Ksawerów, która jest na granicy Łodzi, 
to blisko 50 hektarów powierzchni, na której uloko-
waliśmy bardzo ważne inwestycje firm: Miele, Nippon 
Seiki, za chwilę także fabryka firmy OxyLine i możliwe, 

że kolejne, bo rozmowy trwają. Mamy też w ofercie teren 
na łódzkim Olechowie przy terminalu kolejowym, blisko 
5 hektarów i kilka hektarów w Konstantynowie Łódzkim. 
Natomiast poszukujemy kolejnych, bo między innymi 
dzięki tak dobremu wynikowi w światowym rankingu 
stref pojawiają się zapytania od globalnych marek i musi-
my być gotowi, by sprostać oczekiwaniom.

Rozmawialiśmy już o planowaniu i o tym, że ciężko 
w obecnej sytuacji daleko wybiegać w przyszłość, 
ale mimo wszystko spróbujemy przez chwilę. 
Porozmawiajmy o prognozach na 2021 r.
Agnieszka Sygitowicz: W 2021 roku będziemy zgodnie 
z opracowaną strategią rozwijać nasz ekosystem wsparcia 
dla firm, oparty na ofercie zachęt inwestycyjnych, a także 
rozwoju technologicznym. Liczymy na firmy z sektora usłu-
gowego, IT, BPO, nowoczesnych technologii, dla których 
przygotujemy szczególną ofertę opartą o Cyfrowy Hub In-
nowacji. Obserwujemy sektor technologii dla biznesu, któ-
ry jest bardzo rozwojowy, także w kontekście ruchu firm 
na rynku wschodnim, na przykład na Białorusi i Ukrainie.
Marek Michalik: Mimo pandemii spodziewamy się utrzy-
mania wzrostu inwestycji wśród firm z sektora MŚP i z pol-
skim kapitałem. Firmy produkcyjne wciąż inwestują i sta-
nowią większość obecnych oraz nowych inwestorów, ale 
spodziewamy się przyspieszenia wśród firm świadczących 
usługi. Projektów z branży IT, BPO, nowoczesnych techno-
logii. Na przykład takich jak inwestycja firmy Alcon Pol-
ska, która w Warszawie zbudowała nowoczesne centrum 
usług biznesowych i planuje zatrudnić blisko 250 pracow-
ników. Spodziewamy się też przewartościowania obecnie 
działających łańcuchów dostaw i miejsc produkcji. Pan-
demia pokazała, że lokowanie zakładów produkcyjnych 
tylko w Chinach, wiąże się z dużym ryzykiem zerwania 
dostaw w czasie sytuacji kryzysowej. Zakładamy, że może 
dojść do relokacji wartościowych inwestycji. 

RoZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Paweł Keler

złotych i będą zatrudniały kilkaset osób, a możliwe, 
że w przyszłości tysiące pracowników.

Inwestycja Johnsona to Konin, a Miele Ksawerów, 
wcześniejsze firmy to też tereny oddalone od Łodzi. Co 
ze stolicą naszego województwa, nie jest atrakcyjna dla 
zagranicznych inwestorów?
Marek Michalik: Władze Łodzi przespały czas, gdy inne 
miasta budowały oferty inwestycyjne na obrzeżach miast. 
Urząd Miasta pod rządami prezydent Hanny Zdanowskiej 
po prostu nie ma propozycji dla dużych zagranicznych 
graczy. Gdy pojawia się temat kupna miejskich terenów 
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Minął rok od pojawienia się Covid-19. Rok, który zburzył 
dotychczasową działalność większości firm. Co czeka 
biurową Łódź w najbliższym czasie i po pandemii? To pytanie 
stawiają sobie z jednej strony ci, którzy oferują powierzchnie 
biurowe, a z drugiej ci, którzy z nich korzystają. Teraz, kiedy 
prawie 20 procent aktywnych zawodowo osób pracuje 
zdalnie, jest ono bardzo aktualne.

Specjaliści zajmujący się rynkiem wynajmu po-
wierzchni biurowej zastanawiają się nad bliższą 
i dalszą perspektywą branży. Covid-19 i wywołana 
przez niego pandemia wywróciły do góry nogami 
dotychczasowe praktyki pracodawców. Home offi-
ce, czyli coś, czego dotychczas doświadczały przede 
wszystkim osoby prowadzące własną działalność go-
spodarczą na małą skalę, pojawił się również u gigan-
tów korporacyjnych. Pytanie co zrobić, by ograniczyć 
możliwość zakażenia się koronawirusem i brak jed-
noznacznej odpowiedzi na to pytanie sprawił, że już 
od ponad roku pracodawcy stosują różne rozwiąza-
nia, by firmy działały efektywnie.

Home office i hybryda
Praca zdalna, ten rodzaj zatrudnienia stał się w Polsce 
bardzo popularny po pierwszej fali pandemii, ponie-
waż się sprawdził – wyjaśnia Ewa Górniak, starszy 

specjalista ds. rekrutacji w łódzkiej firmie Gravet 
Consulting. – Jak wynika z badań Harvard Business 
School, produktywność osób funkcjonujących w mo-
delu „pracuj skąd chcesz” była wyższa o kilka procent 
od pozostałych. Przed pandemią tylko pięć procent 
wszystkich pracowników, wykonywało swoją pracę 
zdalnie. Po pandemii – według badania firmy ana-
litycznej Gartner – nawet 30 procent pracowników 
może nie chcieć wrócić do firmowego biurka.

W związku ze wzrostem popularności pracy zdalnej 
coraz częściej zaczęto mówić, że znane dotychczas mo-
dele pracy zostaną mocno zweryfikowane przez pan-
demię. Pracując w biurze, wiele osób marzyło o home 
office, jednak dziś, po blisko roku pracy zdalnej, za-
czynają tęsknić za biurem. Ostatnie badania przepro-
wadzone przez Grafton Recruitment oraz CBRE wśród 
pracowników korporacji pokazują, że niemal 20 pro-
cent z nich przyznało, że pogorszyły się ich relacje 
z kolegami z firmy w związku z pracą zdalną. Tylko 5 
procent uważa, że te relacje się polepszyły, a reszta nie 
widzi zmiany lub nie potrafi jej określić.

Z raportu wyłania się obraz, że optymalny model 
pracy obecnie to hybryda. Chęć kontaktu z innymi 
przyciąga do biura i jest argumentem przy rekruta-
cji. Już 61 procent pracowników byłoby skłonnych 
zmienić pracę na podobną do aktualnej, o ile nowy 

Praca w biurze pozostanie, 
tylko biura się zmienią

pracodawca oferowałby hybrydowy model pra-
cy, czyli częściowo z biura, a częściowo z domu. Co 
w związku z tym czeka biura?

Jaka przyszłość czeka biura?
Na ten temat zdania są podzielone, a rynek nieru-
chomości biurowych na razie zachowuje się bez ner-
wowych działań. Międzynarodowa firma doradcza 
Cushman & Wakefield opublikowała raport na temat 
przyszłości biur (Purpose of Place: History and Future 
of the Office). Zostały w nim omówione czynniki, któ-
re zmienią zapotrzebowanie na powierzchnie biuro-
we po zakończeniu pandemii Covid-19. Na podstawie 
analizy uzyskanych wyników wskazano pięć głów-
nych czynników, które będą determinowały przyszłe 
strategie firm dotyczące środowiska pracy:

 z wydajność i zdolność firmy do zatrzymania pra-
cowników,

 z innowacyjność i kreatywność firmy,
 z kultura korporacyjna wyróżniająca firmę spo-

śród innych,
 z zadowolenie pracowników z pracy w danej firmie,
 z lokalizacji budynku firmy.
W ostatnim czasie wiele firm przyjęło strategię „cze-

kaj i obserwuj”, a tym samym wstrzymało decyzje doty-
czące zajmowanych powierzchni, takich jak rozpoczęcie 
procesu relokacji, czy przebudowy i rearanżacji prze-
strzeni biurowej. Dla Jana Szulborskiego z Cushman & 
Wakefield oznacza to, że po zakończeniu pandemii or-
ganizacje będą szukać właściwej równowagi pomiędzy 
pracą zdalną i pracą z biura, a większa elastyczność 
nie przejawi się całkowitą rezygnacją z zajmowanych 
powierzchni, ponieważ biuro stanowi ważny element 
wspierający produktywność oraz zapewniający miejsce 
do budowania relacji społecznych i kultury organizacji.

Open space już niemodne
Z kolei firma doradcza Savills przeanalizowała możli-
wy scenariusz rozwoju sytuacji na rynku biurowym. 
Analiza dotyczyła rynku warszawskiego, ale wyniki 
można przełożyć na całą branżę biurową. Wyniki 
wskazują, że popyt na powierzchnie biurowe ze stro-
ny najemców został jedynie wstrzymany na okres kil-
ku miesięcy, po którym w drugiej połowie bieżącego 
roku nastąpi intensywne odbicie. Za tym wariantem 
przemawia zwiększona liczba krótko i średniotermi-
nowych renegocjacji umów najmu. Przyjęto również, 
że ewentualne cięcia kadrowe, czy też utrzymanie 
w pewnym zakresie pracy zdalnej, nie doprowadzą do 
redukcji wynajmowanej powierzchni. Praca z domu 
miałaby charakter dobrowolny i tymczasowy oraz 
zostałaby zrównoważona przez wprowadzenie zasad 
dystansu społecznego w przestrzeni biurowej, co moż-
na osiągnąć poprzez mniejsze zagęszczenie stanowisk 
pracy, czy powrót części firm do układu gabinetowego 
i wydzielonych miejsc dla mniejszych zespołów zada-
niowych i projektowych.

– Już nawet przed pandemią widać było rezygnację 
z dużych open space’ów. Myślę, że ten proces przy-
spieszy, bo otwarte powierzchnie biurowe nie są dziś 

postrzegane jako przyjazne miejsce do pracy – mówi 
Anna Celichowska, z firmy Virako, łódzkiego dewelo-
pera specjalizującego się w powierzchniach biurowych 
(wywiad z Anną Celichowską na dalszych stronach 
– przyp. red.). – Trendy są dziś takie, że miejsce pracy 
ma mieć domowy charakter, musi być w nim dużo ziele-
ni i miejsca do odpoczynku. I właśnie to jest przyszłość 
biurowa. W pracy spędzamy znaczną część dnia, więc 
otoczenie, w którym przebywamy, musi być przyjazne.

Obok warunków pracy równie ważne jest lokali-
zacja budynku i jego marka. Obiekty, które wyróżnią 
się na przykład wyjątkową architekturą lub historią, 
to cel wielu deweloperów. Budynek-ikona powinien 
przyciągać ludzi, realizować funkcje społeczne, na-
wiązując przy tym do lokalnego kontekstu.

Zapaść gospodarcza spowolni wynajem
Obawy związane z tym, że w wyniku koronawirusa 
budowane obecnie biurowce, które coraz liczniej za-
czynają zdobić krajobraz polskich miast, będą świe-
cić pustkami, wydają się mocno przesadzone również 
z innego powodu. Otóż tylko w Warszawie blisko 70 
procent powierzchni budowanych biurowców jest 
zabezpieczona umowami przednajmu lub listami in-
tencyjnymi. W związku z tym o ile obecna sytuacja 
nie spowoduje u tych firm drastycznej redukcji pier-
wotnego zapotrzebowania na przestrzeń do pracy, nie 
należy spodziewać się, aby firmy rezygnowały z wy-
najmu powierzchni biurowych.

Problem może jednak pojawić się w innym miejscu. 
W tym roku po raz pierwszy od blisko 30 lat progno-
zowany jest ujemny wzrost gospodarczy dla Polski. 
Takie wyhamowanie koniunktury nie może pozostać 
bez wpływu na rynek nieruchomości. Dlatego pomimo 
dobrych prognoz długoterminowych dla gospodarki, 
wiele firm musi reagować na obecną sytuację już te-
raz, co w krótkiej perspektywie może doprowadzić do 
ograniczenia popytu na powierzchnię biurową. 

 z 20% pracowników przyznało, że pogorszyły się ich relacje z 
kolegami z firmy w związku z pracą zdalną.

 z 5% stwierdziło, że te relacje się polepszyły.
 z 75% nie widzi zmiany lub nie potrafi jej określić.
 z 61% pracowników byłoby skłonnych zmienić pracę na podob-

ną do aktualnej, o ile nowy pracodawca oferowałby hybrydowy 
model pracy, czyli częściowo z biura, a częściowo z domu.

(badania Grafton Recruitment oraz CBRE)

 z 48% dyrektorów zarządzających uważa, że warunki do pro-
wadzenia biznesu w najbliższych sześciu miesiącach będą takie 
same jak aktualnie.

 z 43% spodziewa się poprawy sytuacji.
 z 9% obawia się pogorszenia.
 z 67% pracodawców liczy na to, że do połowy 2021 roku wszy-

scy pracownicy wrócą do biur.
(raport CBRE „The Future of the Office Survey”)
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LIFE IN Łódzkie: Kompleks Monopolis wzbogacił się 
o kolejny budynek. I to nie byle jaki. Dwunastopiętrowa 
wieża już stoi. Szybko poszło, bo przecież inwestycja 
rozpoczęła się w połowie ubiegłego roku. Wszystko 
zgodnie z planem?
Anna Celichowska: Tak, budowa drugiego etapu kom-
pleksu Monopolis idzie zgodnie z planem. To jest zupełnie 
inne zadanie inwestycyjne niż rewitalizacja tkanki zabyt-
kowej, dlatego tempo prac jest szybsze. Nawet trochę wy-
przedzamy harmonogram. W tym roku zima dała o sobie 
znać, ale opóźnień nie ma.

Kiedy zaczną się prace wykończeniowe?
W drugiej połowie roku. Wtedy zaczniemy fit outy, czyli 
budowanie biur dla konkretnego klienta, z wykończenia-
mi i rozwiązaniami oczekiwanymi przez najemców.

Realizujecie wszystko tak, jak oczekuje klient?
Oczywiście, bo tak działa rynek nieruchomości biuro-
wych. To, co zaprojektowaliśmy i w tej chwili buduje-
my, to tak naprawdę początek. Można powiedzieć, że od 
strony budowlanej i instalacyjnej jest to szkielet. Dopiero 
po podpisaniu umowy z najemcą zaczynamy projektować 
wnętrze – konkretną ilość pomieszczeń, gabinetów, sal 
konferencyjnych. Później wchodzą rozwiązania designe-
rskie, czyli to, jak naprawdę biuro będzie wyglądać i jakie 
wrażenie na nas zrobi.

Przed Państwem kolejny etap inwestycji, czyli 
komercjalizacja budynku i szukanie najemców? 
Są chętni?
Poszukiwanie klientów i rozmowy z nimi zaczynają się 
na długo przed powstaniem budynku. Czasami te procesy 
trwają półtora roku, dwa, a nawet dłużej. Korporacje, to 

Firmy potrzebują miejsca
Może na dłuższą metę model hybrydowy pracy zostanie z nami tak jak 

koronawirus. Tego nie wiem, ale wiem, że praca w biurze zostanie z nami na zawsze 
– o najnowszej inwestycji Monopolis, oczekiwaniach klientów i najnowszych 
trendach w branży nieruchomości biurowych opowiada Anna Celichowska, 

dyrektor ds. komercjalizacji i członek zarządu spółki Virako, inwestora Monopolis.

duże struktury i takie sprawy, jak wynajem powierzchni 
biurowych, planuje się co najmniej na kilkanaście mie-
sięcy przed przeprowadzką. Żartujemy, że w naszej bran-
ży, jeśli chodzi o sam proces komercjalizacji, trzeba być 
bardzo cierpliwym, prowadzić proces, w którym często 
uczestniczy kilka podmiotów, często w trakcie negocjacji 
zmieniają się przyjęte wcześniej założenia i okres rozmów 
jest dość długi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat ten 
proces znacznie się wydłużył.

Dlaczego? Tak duża jest podaż przestrzeni biurowej?
Nie łączyłabym tego z podażą. Takie są dziś trendy w po-
dejmowaniu poważnych, biznesowych decyzji. Bo jeśli 
mówimy o wynajmie kilku tysięcy metrów kwadrato-
wych, to jest to strategiczna decyzja nawet dla dużej fir-
my. Poza tym wybór nowej lokalizacji jest często wyrazem 
filozofii firmy i jej strategii rozwoju. Jest to poważne zada-
nie, bo przecież biuro to wizytówka firmy.

A nie ludzie?
Ludzie to kapitał firmy. Najważniejszy! A miejsce to jej 
wizytówka. Dzisiaj firmy dużo energii wkładają w to, 
aby miejsce pracy odzwierciedlało wyznawane warto-
ści i wpisywało się w koncepcję, działalność oraz strate-
gię działania.

Wróćmy do komercjalizacji wieży. Jak idzie?
Pierwsze umowy już podpisaliśmy. Z kilkoma podmiota-
mi trwają rozmowy, a przez cały czas poszukujemy kolej-
nych zainteresowanych. Do skomercjalizowania mamy 
prawie dziesięć tysięcy metrów kwadratowych. Sporo, jak 
na Łódź. A w sumie jest to mniej więcej tyle, ile mieliśmy 
do skomercjalizowania w pierwszym etapie. Rozmowy 
trwają i mam nadzieję, że zakończą się sukcesem.

Ktoś Państwu pomaga w dotarciu do potencjalnych 
klientów, czy wszystko robicie sami?
Bardzo cenimy sobie współpracę ze specjalistami, naj-
lepszymi w swoich dziedzinach, również w obszarze 
komercjalizacji. Przy wynajmie powierzchni biurowych 
współpracujemy z firmą JLL, która była naszym part-
nerem przy pierwszym etapie, który udało się wynająć 
w stu procentach.

Poszukiwanie klientów i rozmowy z nimi 
zaczynają się na długo przed powstaniem 

budynku. Czasami te procesy trwają 
półtora roku, dwa, a nawet dłużej

„

Jak wygląda ta współpraca? Wspierają Was, czy 
działają równolegle?
Ich głównym zadaniem jest poszukiwanie klientów. Oczy-
wiście my mamy własny dział komercjalizacji w firmie, 
bardzo dobry, ale jak wspomniałam, proces komercjaliza-
cji jest wielowątkowy i trwa bardzo długo. Działamy rów-
nolegle i na bieżąco wspieramy się w realizacji przyjętej 
strategii wynajmu.

Co sprawia, że klienci decydują się na wynajęcie 
powierzchni w jednym miejscu, a innego unikają?
Taką decyzję rozpatruje się na kilku płaszczyznach, 
a pod uwagę brane są różne aspekty. Na pewno ważne są 
lokalizacja i dostępność do komunikacji miejskiej oraz 
ekspozycja budynku. Istotne są również kwestie finan-
sowe, techniczne i technologiczne. Z reguły firmy mają 
określony pakiet wymagań, które budynek musi spełniać. 
Chodzi na przykład o bezpieczeństwo, nie tylko w kontek-
ście poczucia bezpieczeństwa, ale choćby ciągłości pracy, 
czyli bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego nowocze-
sne budynki biurowe, jak Monopolis, mają dwa niezależne 
źródła zasilania. Bywa, że firmy życzą sobie dodatkowo 
agregatu prądotwórczego. Wszystko po to, by zminimali-
zować ryzyko przerw w dostawach prądu. Technologia, to 
także wygoda funkcjonowania, czyli systemy budynkowe, 
na przykład takie, jak możliwość sterowania klimatyzacją 
czy kontrola dostępu z poziomu aplikacji na smartfonie. 
Chcemy w pracy czuć się bezpiecznie, wiedzieć, że do na-
szego biura wejdą tylko osoby upoważnione. Nowoczesne 
firmy doceniają rozwiązania proekologiczne, na przykład 
związane z ograniczeniem zużycia energii elektrycznej, 
stąd pojawią się systemy sterujące oświetleniem dobiera-
jąc jego natężenie, odpowiednią barwę – inną rano, inną 
w ciągu dnia, a jeszcze inną wieczorem i w nocy. W zasię-
gu ręki jest dziś szereg rozmaitych rozwiązań. Podsumo-
wując, to co wyróżnia Monopolis, to wyjątkowe otoczenie 
i powierzchnia biurowa dostosowana do potrzeb nowo-
czesnych firm, które przykładają dziś dużą wagę do kom-
fortu pracy i umiejscowienia biura, bo to bezpośrednio 
wpływa na wizerunek na rynku i wewnątrz organizacji. 
Monopolis wybierane jest właśnie z tych dwóch powodów 
– zapewniamy komfortowe biura i doskonałą lokalizację 
dla prowadzenia biznesu. Poza tym Monopolis to nie tyl-
ko powierzchnie biurowe. To miejsce z historią, duszą, 
a z powodu czerwonej cegły, jest na wskroś łódzkie. Pełni 
też wiele funkcji miastotwórczych. Jest tu teatr, galeria, 
muzeum, wiele lokali gastronomicznych, a w sezonie od-
bywają się tutaj imprezy plenerowe. Monopolis to już dziś 
jest marka, znakomicie postrzegana i utożsamiana z no-
woczesną Łodzią. Firmy to doceniają, zresztą nie tylko fir-
my, bo łodzianie i goście z innych miast również.

Wieża to nie tylko biura. Część powierzchni 
postanowiliście przeznaczyć na działalność usługową. 
Jakich usług można się spodziewać w wieży i jaką 
powierzchnię na nie przeznaczycie?
Wszystkie partery w Monopolis są przeznaczone na usłu-
gi. Tak zrobiliśmy w pierwszym etapie i tak będzie teraz. 
Na parterze wieży mamy lokale zaprojektowane na gastrono-
mię, drobny handel, showroom. Na usługi przeznaczyliśmy 
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około 900 metrów kwadratowych, czyli około dziesięciu 
procent powierzchni. To będą miejsca otwarte dla wszyst-
kich łodzian.

Wieża nie zdominuje całego kompleksu Monopolis?
Odwiedzając Monopolis czujemy, że jesteśmy w spójnie za-
projektowanej przestrzeni. Architektom przyświecał cel 
– nowe budynki o dużych kubaturach wpisać w istniejącą 
zabudowę w taki sposób, aby nie przytłaczały odwiedzają-
cych i zachowały „ludzki wymiar”. W wieży zastosowane 
zostały pewne rozwiązania architektoniczne i planistycz-
ne, przez co została ona jakby podzielona na dwie części. 
Niższa nawiązuje wprost do historycznej tkanki Monopolis 
poprzez rozwiązania elewacyjne. Zastosowano tam corten, 
czyli szlachetny i naturalny materiał ze stali, która z upły-
wem czasu pokrywa patyna. Dzięki temu ściany wieży będą 
się doskonale komponować z czerwoną cegłą. Z kolei górna 
część zostanie przeszklona i będzie niemalże transparent-
na. Wszystko po to, abyśmy przebywając w kawiarni czy 
restauracji, czuli się komfortowo.

Specjaliści z branży nieruchomości mówią, że w dobie 
pandemii koronawirusa widać lekkie zmniejszenie 
popytu na powierzchnie biurowe. Czy Pani też dostrzega 
spadek zainteresowania wynajmem powierzchni 
w Monopolis?
Z powodu pandemii ubiegły rok był rzeczywiście osobli-
wy, a sytuację na rynku nieruchomości biurowych okre-
śliłabym mianem ostrożności biznesowej. Jeśli firmy nie 
musiały podejmować decyzji, to ich nie podejmowały. 
Ponieważ sytuacja na świecie jest szczególna, szczególna 
jest również w naszej branży. Procesy związane z wynaj-
mem biura zawsze trwały długo, a teraz doszła do tego 
ostrożność w podejmowaniu decyzji. My to doskonale ro-
zumiemy i cenimy, bo przecież pochopne decyzje w biz-
nesie nigdy nie są dobre.

Czyli nie ma spadku zainteresowania, tylko wydłużył się 
proces podjęcia decyzji?
Czasami odsunięcie decyzji na późniejszy termin, może 
wpłynąć na popyt, ale zwykle jest to sytuacja przejścio-
wa. Oczywiście obserwujemy zachowanie rynku. Jednak 
w dłuższej perspektywie przyjmuję postawę umiarko-
wanie optymistyczną. Firmy potrzebują miejsca do pra-
cy i jestem pewna, że biura nie przestaną być potrzebne. 
W jakimś zakresie nasza praca pewnie się zmieni. Może 
część obowiązków będziemy wykonywać zdalnie, może 
pracodawcy częściej korzystać będą z pracy hybrydowej, 
ale to nie oznacza, że biura przestaną istnieć.

No właśnie, pojawia się coraz więcej sygnałów, 
że pracodawcy i pracownicy przestają być zadowoleni 
z pracy zdalnej. Pracodawcy twierdzą, że spada 
efektywność, a pracownicy narzekają na spadek 
motywacji i brak normalnych kontaktów z kolegami. Pani 
dostrzega ten problem?
Konkurencyjność firm to, między innymi, zdolność do-
stosowania się do panujących warunków. Przejście firm 
na pracę zdalną, to właśnie było dostosowanie się do bie-
żącej sytuacji. Firma to żywy organizm, który cały czas 

Firmy potrzebują miejsca do pracy 
i jestem pewna, że biura nie przestaną 

być potrzebne. W jakimś zakresie 
nasza praca pewnie się zmieni

„
podlega zmianom. Ludzie przychodzą i odchodzą, mu-
simy się ciągle uczyć, żeby nadążyć za innymi, bo świat 
szybko się zmienia. Ciężko jest samemu zmotywować 
się do nauki i rozwoju i dlatego efektywność przy pracy 
zdalnej, w dłuższym okresie, może rzeczywiście spadać. 
Poza tym w zespole łatwiej wypracowuje się określone 
rozwiązania, jest większa kreatywność, więcej pomysłów. 
Trudno na odległość wdrażać do pracy nowego pracowni-
ka i uczyć go nowych kompetencji. Nie wszyscy też mamy 
w domu odpowiednie warunki do pracy. No a przede 
wszystkim człowiek potrzebuje bezpośredniego kontaktu 
z innymi. Tego nie zastąpią nawet najlepsze systemy ko-
munikacji. Może na dłuższą metę model hybrydowy zosta-
nie z nami tak jak koronawirus. Tego nie wiem, ale wiem, 
że praca w biurze zostanie z nami na zawsze.

Pomówmy chwilę o najbliższej i trochę dalszej przyszłości 
biurowców. Niektórzy wieszczą koniec biurowców 
takich, jakie znamy. Mówią, że trzeba zapomnieć 
o przestrzeniach typu open space, a w zamian 
zaproponować ludziom inne rozwiązania. Mają rację?
To już się zmieniło, nawet przed pandemią widać było re-
zygnację z dużych open space’ów na rzecz wydzielonych 
miejsc, dla mniejszych zespołów zadaniowych i projek-
towych. Myślę, że ten proces przyspieszy, bo duży open 
space nie jest teraz postrzegany jako przyjazne miejsce do 
pracy. Trendy są dziś takie, że miejsce pracy ma mieć do-
mowy charakter, musi być w nim dużo zieleni i miejsca do 
odpoczynku. I właśnie to jest przyszłość biurowa. W pracy 
spędzamy znaczną część dnia, więc otoczenie, w którym 
przebywamy, musi być przyjazne. Przewidzieliśmy ten 
trend, szukając przed laty koncepcji dla zakładów dawne-
go Monopolu Wódczanego. Dziś właśnie taką przestrzeń 
oferujemy. To kosztuje trochę więcej uwagi i zaangażowa-
nia, ale taka inwestycja szybko się zwraca w postaci lep-
szego samopoczucia pracowników.

Wieża to drugi etap inwestycji w Monopolis. 
Zostaje trzeci. Co i kiedy planujecie Państwo 
w następnych miesiącach?
W kolejnym etapie wybudujemy jeszcze jeden nowocze-
sny biurowiec z dwupoziomowym podziemnym garażem 
o podobnej powierzchni jak obecnie budowany. Otwar-
ty zostanie też ostatni zabytkowy budynek, gdzie prze-
widzieliśmy miejsce na usługi fitness i strefę rekreacji. 
Działamy ostrożnie – najpierw chcemy skomercjalizować 
wieżę, a dopiero potem ruszymy z kolejnym etapem. Za-
kładamy, że może to być połowa przyszłego roku. 

RoZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIA Paweł Keler
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LIFE IN Łódzkie: Lubi Pan kwiaty?
Kees van Rijn: Bardzo! Można powiedzieć, że urodziłem 
się w kwiatach i spędziłem w nich dzieciństwo, młodość 
i całe dorosłe życie. Byłbym bardzo nieszczęśliwy, gdy-
bym nie lubił kwiatów, a musiał się nimi zajmować. Poza 
tym z kwiatami wiąże się dużo moich wspomnień. Mój 
ojciec miał gospodarstwo w Holandii i był producentem 
kwiatów, więc chcąc nie chcąc ja również pracowałem 
przy kwiatach. Podobało mi się to.

A dlaczego, jako sposób na życie zawodowe wybrał Pan 
nie uprawę, lecz handel kwiatami?
W którymś momencie życia musiałem podjąć decyzję, czy 
zajmę się produkcją kwiatów, czy ich sprzedażą. Bardzo 
często chodziłem z ojcem na giełdę kwiatową, wiedziałem, 
na czym polega handel kwiatami. Podobała mi się atmos-
fera panująca na giełdzie, spotkania i rozmowy z innymi 
kupującymi i sprzedającymi. Dlatego zająłem się handlem. 
I można powiedzieć, że większość dorosłego życia, bo od 

Polacy wybierają róże!

Róże najbardziej wyrażają nasze emocje i uczucia, do goździków mamy 
sentyment, a chryzantemy z upodobaniem nosimy na cmentarz. o handlu kwiatami 

i kwiatowych upodobaniach Polaków opowiada Kees van Rijn, który od 25 lat 
reprezentuje firmę Bart Kwiaty, zajmującą się w Polsce sprzedażą kwiatów.

Z jakich okazji najczęściej odwiedzamy kwiaciarnie?
Obserwuję polski rynek już od 25 lat i widzę, jak zmie-
niają się powody kupowania kwiatów. Kiedyś kupowało 
się je z jakiejś okazji – imieniny, urodziny albo jakiegoś 
jubileuszu czy święta, na przykład Dnia Kobiet. Rekordy 
sprzedaży kwiaciarnie osiągały w dni popularnych imie-
nin, na przykład Krystyny, Teresy, Barbary. W ostatnich 
latach to się zmieniło. Oczywiście okazje wciąż są ważne, 
ale oprócz Walentynek i Dnia Kobiet już nie ma takich 
kominów sprzedażowych. Polacy coraz częściej kupują 
kwiaty bez okazji. Choćby po to, żeby poprawić sobie na-
strój, albo żeby przystroić mieszkanie.

Skąd pochodzą kwiaty, które trzymamy w wazonach. 
W których krajach produkuje się ich najwięcej?
Przez cały czas najwięcej produkuje się w Holandii, ale to 
są cebulkowe kwiaty. Jeżeli chodzi o kwiaty cięte, to lide-
rami są Kenia, Etiopia, Kolumbia i Ekwador.

Słyszałem, że większość róż sprzedawanych w Polsce 
wyrosło w Afryce. Dlaczego akurat tam? Lepszy klimat?
Trafił Pan. Kwiaty potrzebują ciepła i nasłoneczniania, 
są wtedy większe i lepsze jakościowo. Poza tym wiele 
plantacji położonych jest w górach, na dużych wysoko-
ściach. Tam słońce świeci intensywniej, co zdecydowanie 
korzystniej wpływa na wegetację roślin. No i klimat jest 
równy przez cały rok, nie ma takich wahań temperatur, 
jak w Europie. A jeżeli chodzi o światową produkcję róż, 
to nawet 60 procent pochodzi z Afryki.

O Polsce mówi się, że jest sadem Europy, a o Holandii, 
że jest ogrodem świata. Jak Holandia stała się centrum 
biznesu kwiatowego?
To się stało setki lat temu, a zaczęło się od tulipanów, z któ-
rymi dziś kojarzony jest mój kraj. Jako ciekawostkę powiem, 
że tulipany pochodzą z Turcji, a nie z Holandii. Pierwsze 
cebulki tulipanów pojawiły się u nas w siedemnastym wie-
ku i wtedy też zaczął się handel kwiatami. Niektóre tulipa-
ny były bardzo drogie. To może dziś niewyobrażalne, ale 
za niektóre odmiany można było kupić kamienicę w Amster-
damie. Tak to się zaczęło i trwa do dziś. Przez wieki dopro-
wadziliśmy hodowlę tulipanów do perfekcji. Mimo że inne 
kraje też dostrzegły potencjał handlowy w kwiatach, to jed-
nak Holandia wygrała ten wyścig. Ten trend był już nie do 
zatrzymania, a zdecydowały o tym trzy kwestie – Holendrzy 
mieli największą wiedzę o kwiatach, tam produkowano naj-
więcej kwiatów i najwięcej ich sprzedawano. W pewnym 
momencie produkcja i handel były już na takim poziomie, 
że Holandia zaczęła eksportować kwiaty. Najpierw do kra-
jów położonych najbliżej, później przyszedł czas na Europę, 
a w końcu na cały świat.

Nie macie konkurencji?
Mamy i to coraz większą, ale póki co skutecznie się bro-
nimy. Ważne jest to, że to właśnie w Holandii swoje sie-
dziby mają największe firmy handlujące kwiatami i tam 
jest centrum dystrybucji kwiatów. Nawet jeżeli my zama-
wiamy do Polski kwiaty bezpośrednio od producentów 
w Afryce czy Ameryce to one i tak przylatują do Holandii, 
a dopiero stamtąd trafiają do Polski.

1996 roku, spędziłem na kupowaniu i sprzedawaniu kwia-
tów. Wtedy też przyjechałem do Polski.

Ćwierć wieku w Polsce to musiał Pan już nieźle nas 
poznać. Polacy lubią kwiaty?
No pewnie! Ale chyba nie ma na świecie takiego narodu, 
który by ich nie lubił.

Proszę zdradzić, jakie kwiaty najczęściej wybieramy?
Róże. Ich najwięcej sprzedajemy na polski rynek. Szcze-
gólnie czerwone, a później białe. To są kwiaty, które naj-
bardziej wyrażają emocje i uczucia, a Polacy są bardzo 
uczuciowym narodem. Na drugim miejscu są goździki, do 
których macie spory sentyment. Na trzecim chryzantemy, 
które też są wyrazem emocji, ale innych. Ich najwięcej ku-
pujecie na groby najbliższych, ale w ostatnich latach to się 
zmienia. Chryzantemy stają się coraz bardziej popularne 
w bukietach i dekoracji. Potem jest już wszystkiego po tro-
chu – tulipany, gerbery, sezonowe kwiaty.

W Amsterdamie jest największa giełda kwiatowa 
na świecie. Ile dziennie sprzedaje się tam kwiatów?
Miliony… Warto podkreślić, że z roku na rok, Polska jest 
coraz ważniejszym graczem w branży kwiatowej. Teraz 
jest już na piątym miejscu wśród importerów kwiatów 
w Europie, po Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i kra-
jach skandynawskich. To dlatego, że Polacy są coraz bo-
gatsi, zmienia się styl ich życia i coraz więcej pieniędzy 
przeznaczają na kwiaty i inne przyjemności.

Jak się kupuje kwiaty na giełdzie? Można samemu, czy 
potrzebny jest pośrednik?
Na giełdzie kupują hurtownicy, korzystający z pośredników, 
ale to nie jest przymus. Można też kupować bezpośrednio, 
ale wtedy trzeba mieć swoje przedstawicielstwo na giełdzie.

Pandemia zmieniła w jakiś sposób branżę kwiatową?
W ubiegłym roku zaraz po wybuchu pandemii, han-
del kwiatami praktycznie zamarł. Nikt nic nie kupował 
i ogromne ilości kwiatów trzeba było wyrzucić. Na szczęście 
trwało to tylko dwa miesiące. To był przerażający czas. Póź-
niej przyszła wiosna i lockdown. Siedząc w domach i miesz-
kaniach zaczęliśmy bardziej dbać o ogrody i balkony, no 
i ponownie ruszyliśmy na zakupy po kwiaty. Wtedy sprze-
dało się ich więcej niż rok wcześniej. Ten trend trwa prak-
tycznie przez cały czas. Może się to wyda paradoksalne, ale 
można powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku branża 
kwiatowa przetrwała okres pandemii w dobrej kondycji.

Jakim sposobem Holender trafił do Polski? Przez kwiaty?
To długa historia. Kwiaty były w tle, ale głównym powodem 
była kobieta, którą spotkałem w Holandii w 1989 roku. Zo-
stała później moją żoną. Mur berliński jeszcze wtedy stał. 
Przyjechałem z nią do Polski i to był mój pierwszy kontakt 
z waszym krajem, kulturą i ludźmi. Urzekła mnie polska 
gościnność. Zacząłem myśleć, żeby się przeprowadzić tutaj 
na stałe. W 1996 roku pojawiła się okazja na biznes w Pol-
sce, więc nie zastanawiałem się długo.

A Pana ulubione kwiaty to…?
Zdecydowanie róże! To wyjątkowe kwiaty.

Na polskim rynku współpracujecie z siecią kwiaciarni 
H. Skrzydlewska. To dobry klient?
Bardzo dobry. Jest z nami od samego początku i to o czymś 
świadczy. Od lat obserwuję ich dynamiczny rozwój 
i ciągły wzrost na polskim rynku. To dziś poważny gracz 
w branży kwiatowej. Jesteśmy dumni, że możemy współ-
pracować z firmą H. Skrzydlewska. Mam nadzieję, że bę-
dzie to współpraca bardzo długa. 

RoZMAWIAŁ Robert Sakowski

Polacy coraz częściej kupują kwiaty bez 
okazji. Choćby po to, żeby poprawić sobie 

nastrój, albo żeby przystroić mieszkanie „
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LIFE IN Łódzkie: Kiedy firmie potrzebny jest zewnętrzny 
dyrektor finansowy (CFO – Chief Financial Officer)?
Adam Osiński: Kiedy, chce się rozwijać w sposób zrówno-
ważony i dynamiczny. W dzisiejszych czasach opieranie się 
na intuicji i przeczuciach właściciela firmy, zdecydowanie 
już nie wystarcza. Dyrektor finansowy to strateg mający 
kluczowy wpływ na generowanie zysków przez organizację 
i kompetentny partner do rozmów. Taki partner biznesowy, 
nie tylko poprawi jakość zarządzania wynikami i płynno-
ścią finansową, ale też zapewni obiektywną zewnętrzną 
ocenę, poprawi efektywność gospodarowania zasobami 

Lepsze 
perspektywy 
na przyszłość

Zewnętrzny dyrektor finansowy to 
taki partner biznesowy, który nie tylko 
poprawi jakość zarządzania wynikami 
i płynnością finansową, ale też zapewni 

obiektywną zewnętrzną ocenę, 
poprawi efektywność gospodarowania 
zasobami przedsiębiorstwa oraz będzie 
bieżącym doradcą w strategii i rozwoju. 

Rozmawiamy z Adamem Osińskim, 
prezesem zarządu Ekspert Group, 

firmy działającej w obszarach usług 
dedykowanych finansom, obsłudze 

z zakresu IT, jednostkom medycznym.

przedsiębiorstwa oraz będzie bieżącym doradcą w strategii 
i rozwoju. Dodatkowo pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie 
firmy na pieniądze, a w razie potrzeby będzie wsparciem 
w pozyskaniu finansowania z banków lub rynków finan-
sowych. Dzięki jego działaniom w firmie zapanuje poczucie 
stabilności i spokoju.

No dobrze, to czym się różni zakres działania dyrektora 
finansowego od księgowej?
Taka podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma stanowi-
skami w firmie polega na tym, że księgowy patrzy w prze-
szłość, a dyrektor finansowy w przyszłość. Księgowa zajmu-
je się pilnowaniem porządku i prawidłowości w bieżących 
sprawach finansowych, dbających o ich zgodność z wymo-
gami ustawy. Dyrektor finansowy wyciąga wnioski z ana-
lizy danych finansowych dostarczonych przez księgowość 
i na ich podstawie wpiera procesy decyzyjne. Wdrażając się 
w działalność operacyjną firmy może proponować nie tylko 
ograniczenie kosztów, ale także zaproponować, co można 
zrobić lepiej lub inaczej, czyli szuka mądrych optymalizacji. 
Patrząc na firmę z zewnątrz dokona obiektywnej oceny biz-
nesu, zaprojektuje procesy oraz system informacji zarząd-
czej. Informacje dotyczące marży, poziomu kosztów stałych, 
przewidywanej rentowności są bezcenne w dłuższej per-
spektywie. Zdecydowanie łatwiej jest wszystko przewidzieć 
i zabezpieczyć się na gorsze miesiące, chociażby poprzez 
oszczędności czy zewnętrzne finansowanie.

Zatrudnienie dyrektora na etacie zapewne jest bardzo 
kosztowne, czy można skorzystać z usług na godziny?
Oczywiście, taki outsourcing jest doskonałym rozwiązaniem, 
bo wówczas można korzystać z takiego doradztwa w zależno-
ści od potrzeb. Na Zachodzie usługi dyrektorów finansowych 
na godziny są bardzo popularne. I w Polsce ten model zaczy-
na mieć coraz więcej zwolenników, szczególnie wśród firm 
z rocznymi obrotami przekraczającym 500 tysięcy złotych, 
zatrudniającymi kilka, czy kilkanaście osób. Zawsze znajdą 
się obszary do optymalizacji kosztów, czy pozyskania no-
wych funduszy na rozwój. Warto o tym porozmawiać.

Drogi jest taki dyrektor?
Wszystko zależy od skali działalności biznesu. Warto pa-
miętać o tym, że jego praca ma generować dodatkowe zy-
ski, a nie pogarszać wynik finansowy firmy. W przypadku 
mniejszych firm, w których do analizy jest zdecydowanie 
mniej dokumentów, do wykonania będzie mniej pracy. 
W przypadku dużych może okazać się, że współpraca 
z zewnętrznym dyrektorem finansowym będzie bardziej 
efektywna niż zatrudnianie go na etat. Może się także oka-
zać, że potrzebne będzie jednorazowe wsparcie. Wówczas 
ekspert przygotuje nazwijmy to umownie taką instrukcję 
obsługi, czyli odpowiednie procedury pomagające rozwi-
jać biznes przy utrzymaniu rentowności.

Dlaczego warto zaangażować zewnętrznego dyrektora?
Z wielu względów, a najważniejszą z nich są oszczędno-
ści w każdy wymiarze. Zewnętrzny dyrektor finansowy 
na godziny jest opcją tańszą niż dyrektor na etacie, dodatko-
wo mamy uproszczone relacje pracownicze i elastyczne for-
my płatności, a jakość działań jest na takim samym wysokim 

poziomie. Niższe koszty obsługi, to zysk dla przedsiębiorstwa 
i to przy zachowaniu wysokiej jakości, co pragnę jeszcze raz 
podkreślić. Zewnętrzny CFO zapewnia nadzór nad płynno-
ścią finansową firmy, kompleksową współpracę z instytucja-
mi finansowymi czy analitykę wydatkową oraz budżetową.

Dla jakich firm zatrudnienie takiego dyrektora jest 
idealnym rozwiązaniem?
Usługi zewnętrznego dyrektora finansowego do  wynaję-
cia to rozwiązanie idealne dla małych i średnich przedsię-
biorstw. Zapewnia usprawnienie procedur, optymalizację 
kosztów, precyzyjne budżetowanie oraz prognozy finanso-
we. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, szczegól-
nie w dzisiejszych pandemicznych czasach, nie może sobie 
pozwolić na działania bez dyrektora finansowego. Jak wie-
my, wszyscy stanęliśmy przed wyzwaniami, w których ko-
nieczna stała się szybka reakcja i zmiana dotychczasowych 
modeli biznesowych, sposobu pracy, planów inwestycyjnych 
i walka o utrzymanie płynności finansowej. Z pewnością 
w firmach, współpracujących z dyrektorem finansowym 
kierunki transformacji biznesu można było zdecydowanie 
sprawniej przeprowadzić. Zawsze dziwię się, że firmy szu-
kając pozornych oszczędności, zakładają, że kompetencje 
księgowego i dyrektora finansowego są tożsame.

Jak wybrać odpowiedniego CFO?
Sprawdzając jego predyspozycje. Przekonać się, czy jest 
wizjonerem, przydatna cecha do planowania przyszło-
ściowych działań, czy jest badaczem – dokładnie sprawdzi 
i przeanalizuje oraz jakie buduje relacje biznesowe, czyli czy 
będzie dla nas dobrym partnerem. Ogromną rolę ogrywa 
również wiedza i dotychczasowe doświadczenie, szczegól-
nie w branży, którą się zajmujemy. No i pozytywne myślenie. 
Ten aspekt sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji, któ-
re w zarządzania finansami i podejmowaniu ryzyka jest klu-
czem do sukcesu. Pozytywne myślenie wzmacnia poczucie 
własnej skuteczności biznesowej. Jest ono wynikiem poczu-
cia panowania nad sytuacją w przedsiębiorstwie, obserwo-
wania sukcesów innych osób w zespole, stawiania nowych 
celów i mobilizowania się do działania. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler

Zakres usług zewnętrznego dyrektora finansowego (CFo – 
Chief Financial officer)

 z tworzenie prognoz finansowych dla przedsiębiorstwa
 z budżetowanie i kontrola realizacji budżetowych
 z obsługa fuzji i przejęć pod kątem finansowym
 z zarządzanie rentownością firmy
 z optymalizacja kosztów i zarządzanie finansami
 z tworzenie systemów raportowania
 z analiza zwrotów z inwestycji

usługi

Zewnętrzny dyrektor finansowy zapewnia 
pełny nadzór nad płynnością finansową 

firmy, kompleksową współpracę 
z instytucjami finansowymi czy analitykę 

wydatkową oraz budżetową „

Pabianice, ul. Moniuszki 84
tel. 42 226 20 30
e-mail: kontakt@ekspertgroup.com.pl
www.ekspertgroup.com.pl
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LIFE IN Łódzkie: Czy mógłby Pan przybliżyć ideę działania 
Łódzkiego Domu Biznesu?
Maciej Kokotek: Łódzki Dom Biznesu to projekt wyjąt-
kowy, zrzeszający ekspertów z różnych dziedzin życia 
zawodowego – od ekspertów w prowadzeniu prac badaw-
czo-naukowych, poprzez specjalistów od finansów pu-
blicznych, prawa i administracji, zarządzania projektami, 
po fachowców od marketingu i systemów jakości. Projekt, 
który nie jest nastawiony na zysk, jesteśmy organizacją 
non-profit. To przyjazne miejsce, gdzie teoria z praktyką 
siada wspólnie do stołu, rozwiązując najbardziej zagma-
twane problemy. To wreszcie odpowiedź na zapotrzebo-
wanie świata biznesu, nauki oraz podmiotów publicznych 
na usługi strategiczne w kierunku właściwego rozwoju.

Spectrum usług, jakie oferujecie, jest szerokie – od 
doradztwa poprzez realizację własnych projektów, 
współpracę z samorządami, czy obsługę inwestorów. Czy 
któraś z nich jest najważniejsza?
Ciężko wyróżnić jeden konkretny obszar. Wszystkie te 
kierunki naszej działalności są dla nas jednakowo ważne. 
W głównej mierze patrzymy na nie, przez wzgląd na to, 
jakie efekty przyniosą naszym partnerom. I nie ma tu 
znaczenia rodzaj danego projektu. Dla jednego istotne 
będzie wprowadzenie innowacji technologicznej, dla in-
nego uzbrojenie terenów inwestycyjnych, dla kolejnego 
wdrożenie rezultatów osiągniętych w ramach prac B+R. 
Bardzo doceniamy, że samorządy terytorialne świadomie 
podchodzą do prowadzenia polityki rozwoju i dostrze-
gły w nas poważnych partnerów do tego, aby doradzać 
im w zakresie opracowania strategii rozwoju na kolejne 
lata funkcjonowania.

Taki dokument wymaga chyba wielu miesięcy 
pracy, dobrze zorganizowanego i przygotowanego 
merytorycznie zespołu. Jak długo trwa praca nad 
strategią i jakie zawiera elementy składowe?
Prace związane z opracowaniem strategii rozwoju to pro-
ces złożony, zależny od wielu czynników i zdecydowanie 
wymagający czasu. Dokument taki wymaga też znako-
mitego zespołu ekspertów z różnych dziedzin, dlatego 
wspieramy się w działaniach i cenimy naszych partnerów 
zewnętrzny, chociażby z obszaru gospodarki przestrzen-
nej, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki obiegu za-
mkniętego. Naszą domeną każdorazowo pozostaje sfera 
gospodarcza, a także zarządzanie, wdrażanie (finanso-
wanie) i monitorowanie postępów przy realizacji strate-
gii. Bazując na wiedzy i doświadczeniu, analizie sytuacji 

Wznieś się na wyższy poziom 
o wsparciu przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju, pozyskiwaniu 

funduszy, tworzeniu strategii rozwoju, kreowaniu nowych biznesowych 
pomysłów rozmawiamy z Maciejem Kokotkiem, wiceprezesem 
zarządu, dyrektorem zarządzającym Łódzkiego Domu Biznesu.

Realizujecie również własne projekty. W tym zakresie 
wspieracie młodych przedsiębiorców, czyli osoby chcące 
postawić pierwszy krok w biznesie, jak również start-
upy. Jakiego rodzaju jest to pomoc i skąd pochodzą 
na nią środki?
Pamiętajmy, że naszą gospodarkę w dużej mierze napędza 
właśnie sektor MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw. 
Postanowiliśmy więc dołożyć naszą cegiełkę do budowania 

społeczno-gospodarczej, analizie deficytów, przy szeroko 
zakrojonych konsultacjach z władzami samorządowymi, 
z mieszkańcami, przedsiębiorcami, NGO’sami, opracowu-
jemy dokument zawierający propozycję nowej wizji i misji 
danego regionu, wskazujący cele rozwojowe oraz co nie-
zwykle istotne, konkretne działania wraz z potencjalny-
mi źródłami finansowania. Obecnie wiele gmin przygoto-
wuje się do aktualizacji strategii rozwoju na kolejne lata.

W jakim zakresie wspieracie przedsiębiorców?
Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najbardziej skompliko-
wane wyzwanie przedsiębiorcy. Posiadając odpowiednie 
zasoby eksperckie, kontakty partnerskie, perspektywę 
współpracy z wieloma podmiotami oferujemy usługę 360 
stopni. Zaczynając od analiz na poziomie podstawowym, 
czyli prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
doradztwa prawnego, administracyjnego, finansowo-księ-
gowego, poprzez optymalizację procesów zarówno w za-
kresie produkcyjnym, jak i usługowym, po poszukiwanie 
źródeł finansowania pomysłów zarówno ze środków re-
gionalnych jak i krajowych. Tutaj mówimy o bardzo du-
żej różnorodności projektów, od inwestycyjnych, poprzez 
badawczo-rozwojowe, czy związane z promocją polskiego 
eksportu za granicą, po projekty związane z pozyskiwa-
niem kredytów technologicznych, czy na zakup wartości 
niematerialnych i prawnych, chociażby ze źródeł Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Prowadzimy również działalność do-
radczo-szkoleniową, specjalizujemy się w przygotowaniu 
biznesplanów, analiz finansowych, budowaniu skutecz-
nych zespołów sprzedażowych, komunikacji i zarządzaniu 
czasem. Ponadto jesteśmy w stanie kompleksowo obsłużyć 
inwestora, poszukać odpowiedniej nieruchomości, prze-
prowadzić cały proces inwestycyjny, włącznie z rekrutacją 
kadr i opracowaniem strategii dalszych działań. Co więcej, 
doradzamy firmom chcącym rozpocząć działalność w obrę-
bie stref ekonomicznych.

Konkretnie?
Przygotowujemy dokumentację dotyczącą możliwości 
objęcia danego przedsiębiorstwa decyzją o pozwoleniu 
na funkcjonowanie w ramach specjalnej strefy ekonomicz-
nej. Obecnie dowolny teren prywatny czy publiczny może 
zostać objęty taką strefą. Trzeba jednak spełnić wcześniej 
określone kryteria finansowe, jakościowe, podmiotowe czy 
przedmiotowe. Decyzja o działaniu na terenie specjalnej 
strefy skutkuje zwolnieniem z podatku dochodowego przez 
określony czas. To bardzo interesująca oferta zarówno dla 
zagranicznych, jak i krajowych inwestorów.

Łódź, ul. Piotrkowska 262/264
tel. 798 789 500
e-mail: biuro@ldb.net.pl
www.ldb.net.pl
www.rapidakcelerator.pl

ekosystemu start-upów. Przy wsparciu środkami pochodzą-
cymi z RPO WŁ na lata 2014-2020 prowadzimy Regionalny 
Akcelerator Przedsiębiorstw Innowacji i Doświadczeń – pro-
jekt dedykowany podmiotom funkcjonującym na rynku 
krócej niż 24 miesiące. Oferujemy doradztwo i wsparcie 
grantowe dla firm poszukujących rentownego, skalowal-
nego biznesu opartego na innowacjach. Wpieramy także 
bezrobotnych chcących założyć działalność gospodarczą. 
Wparcie uzyska 45 zakwalifikowanych osób do 29. roku 
życia, które otrzymają po 23 tysiące złotych na start oraz 
wsparcie pomostowe w wysokości 2000 zł miesięcznie przez 
okres sześciu miesięcy i profesjonalne doradztwo w zakresie 
niezbędnym do prowadzenia własnej firmy. Dokładamy do 
tego jeszcze możliwość rejestracji działalności pod najlep-
szym adresem w Łodzi, czyli na ulicy Piotrkowskiej.

Współpracujecie również z Wydziałem Ekonomiczno-
Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 
W jakim zakresie?
Jesteśmy członkiem Rady Biznesu działającej na tymże 
wydziale. Współpracujemy między innymi przy kon-
kursie kierowanym do młodych akademickich biznesów 
start-upowych. Przygotowujemy naszych podopiecznych 
od zalążkowego pomysłu na biznes poprzez mentoring do 
startu w gali finałowej konkursu, w którym do wygrania 
jest ponad 20 tysięcy złotych na rozwój innowacyjnego po-
mysłu. Bardzo cenimy sobie tę współpracę.

Niebawem ruszy nowy okres unijnego dofinansowania, 
jakie obszary działalności mogą tym razem liczyć 
na wsparcie?
Myślę, że poza kilkoma nowymi kierunkami jak na 
przykład tymi wynikającymi z trudnej sytuacji pande-
micznej w Europie i na świecie, oraz nową optyką skie-
rowaną na transformację górniczo-energetyczną, będą to 
priorytety całkiem podobne do poprzedniego rozdania, 
czyli związane z innowacyjnością i konkurencyjnością 
gospodarki, adaptacją do zmian klimatu, promocją prze-
chodzenia na gospodarkę cyfrową, niskoemisyjną, przy 
uwzględnieniu kwestii społecznych, przeciwdziałania 
wykluczeniu, spełnianiu standardów dostępności. Tych 
pieniędzy będzie naprawdę sporo, szacuje się, że w Łódz-
kiem będzie to ponad miliard sześćset milionów euro 
w różnych „szufladach” finansowych. Warto już dziś 
o tym pomyśleć i skorzystać w tym zakresie z pomocy pro-
fesjonalnych doradców. Zapraszam do Łódzkiego Domu 
Biznesu, gdzie w przyjaznej atmosferze napijemy się kawy 
i zobaczymy, w jakim kierunku i jakiej perspektywie bę-
dziemy mogli wznieść Wasz biznes na wyższy poziom. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Justyna Tomczak
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samym trudno liczyć na poprawę oprocentowania lokat 
bankowych. Jeśli chodzi o ceny metali szlachetnych, głów-
nie złota i srebra, to ich wzrost był widoczny w pierwszej 
połowie minionego roku. Później duża część globalnych in-
westorów wybrała rynek akcji i funduszy inwestycyjnych. 
Stąd w drugiej połowie roku można było obserwować więk-
szą stagnację na rynku metali szlachetnych. Mówi się o tym, 
że rok 2021 powinien być również pozytywny dla tych inwe-
storów, bo tak jak Pan wspomniał, sporo osób ucieka dzisiaj 
z lokat bankowych, zniechęconych ujemnymi realnymi ren-
townościami, czyli przegrywaniem z inflacją. Co do nieru-
chomości i wynajmu, to zmieniło się trochę nasze funkcjono-
wanie. Praca zdalna, w dużej mierze, zastąpiła model pracy 
w biurach. Tym samym, również osoby mieszkające na sta-
łe w innych miastach, mogły pracować z domu, a studenci 
odbywać zajęcia zdalnie. To wszystko miało wpływ na ry-
nek najmu w roku 2020. Czy to zmieni się jakoś drastycznie 
w tym roku? Trudno powiedzieć. Już w minionym roku, 
możliwości uczestniczenia w różnych spotkaniach bizneso-
wych i szkoleniach organizowanych w formule zdalnej, na-
brały nowego znaczenia i raczej ta tendencja się w pewnym 
stopniu utrzyma zarówno w tym, jak i przyszłych latach.

W ubiegłym roku radził mi Pan zainwestować 
w fundusze. Dziś wiem, że można było na tym zarobić od 
15 do 20 procent w kilka miesięcy. Jak będzie w tym roku?
Często się tak dzieje, że w okresach podwyższonej niepew-
ności na rynku, późniejsze zyski nijako premiują nam odwa-
gę i podjęcie określonego ryzyka. Zeszły rok nie był rokiem 
standardowym, w marcu mieliśmy spore spadki na rynku 
kapitałowym, a później solidne wzrosty, które, z pewnymi 
korektami, trwają do chwili obecnej (początek lutego – przyp. 
red.). Wiele na to wskazuje, że w 2021 roku, pod względem 
inwestycji, nie będzie już tak spektakularnych wzrostów. 
Pojawiają się przesłanki, że wahania funduszy akcyjnych 
będą na bardziej normalnym poziomie, czyli od kilku do kil-
kunastu procent. Tego nigdy do końca nie wiadomo, czy i jak 
głębokie będą korekty, dlatego nie jestem zwolennikiem po-
dejścia, w którym inwestorzy próbują „wychwytywać” górki 
i dołki w ramach inwestowania za pomocą funduszy. Moje 
doświadczenie i wiedza pokazują, że w większości przypad-
ków tacy inwestorzy osiągają wyniki gorsze, niż gdyby zacho-
wali większy spokój i bardziej zaufali strategiom zapropono-
wanym przez zarządzających tymi funduszami. Oczywiście, 
pod warunkiem, że portfel funduszy został właściwie dobra-
ny i rozumiemy oraz ufamy zarządzającym. Dlatego jestem 
zwolennikiem tak zwanego podejścia portfelowego.

Co to znaczy?
Po pierwsze, trzeba określić horyzont czasowy inwestycji 
i zdefiniować, jakie wahania akceptuje inwestor w ciągu 
roku. Drugim istotnym czynnikiem wyboru określonego 
produktu lub składu portfela inwestycyjnego jest doświad-
czenie w inwestowaniu i oczekiwane zyski. Na tej podstawie 
buduje się portfel, który jest adekwatny do określonych kry-
teriów. Wskazane są pewne modyfikacje strategii inwesty-
cyjnej lub portfela. Właściwsze chyba jest dokonywanie ich 
stopniowo i spokojne modyfikowanie strategii przy dobiera-
niu instrumentów finansowych bardziej adekwatnych ryn-
kowo w danej sytuacji, niż próby sprzedawania i kupowania 

CO ZROBIĆ Z OSZCZĘDNOŚCIAMI W 2021 ROKU

Gdzie inwestować?
Złoto, srebro, nieruchomości, akcje, 
a może fundusze inwestycyjne? 
o tym, w co w tym roku warto 
zainwestować oszczędności, 

opowiada Marcin Ślawski, doradca, 
analityk finansowy i właściciel 

firmy Superior Investment.

ryzykownych instrumentów w celu wychwytywania „górek 
i dołków”. Sytuacja, którą opisuję, dotyczy oczywiście inwe-
stowania za pomocą funduszy inwestycyjnych.

Zmiana prezydenta USA, szczepionka na koronawirusa, 
ogromne pieniądze przeznaczone do wpompowania 
w polską gospodarkę – to pozwala patrzeć optymistycznie 
w przyszłość, czy też powinniśmy się bać?
Już w poprzednich rozmowach wspominałem, że rynek kapi-
tałowy, w większości przypadków, pozytywnie zareagował 
na wybór Joe Bidena na prezydenta USA. Podsumowując 
kadencję Donalda Trumpa widzieliśmy, że mocno rywali-
zował on z Unią Europejską i Chinami, wykorzystując takie 
narzędzia, jak wojny celne i handlowe. Strategia nowego pre-
zydenta to raczej kooperowanie z UE i krajami azjatyckimi. 
Tym samym oczekuje się umacniania tak zwanych rynków 
wschodzących i prawdopodobnie osłabienia dolara amery-
kańskiego. Kooperacja oraz wolny handel, to raczej popra-
wa globalnego rynku i gospodarki światowej jako całości, 
więc pod tym względem oczekiwania są raczej pozytywne. 
Jeśli chodzi o odpowiedź na drugą część Pana pytania, to 
na tym etapie jest kilka ryzyk dotyczących funkcjonowania 
gospodarki w Polsce, na przykład wzrost zadłużenia oraz 
dość wysoka inflacja, w porównaniu z innymi krajami Unii 
Europejskiej. Niemniej jednak jest wiele przesłanek wskazu-
jących na to, że dla małych i średnich spółek w Polsce, szcze-
gólnie funkcjonujących w obszarach IT, farmacji, medycyny, 
e-commerce, nowych technologii, a może nawet w branży 
deweloperskiej przyszły okres może być pozytywny w uję-
ciu średnioterminowym. 

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 pu-
blicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-
nych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani 
rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakie-
gokolwiek instrumentu finansowego, jak również innych informa-
cji rekomendujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.

LIFE IN Łódzkie: Jak podsumowałby Pan ubiegły rok 
pod względem inwestycyjnym? Kto zarobił, a kto stracił?
Marcin Ślawski: Te kwestie należałoby rozpatrywać 
w aspekcie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawo-
dowej i inwestycji prywatnych. Jeśli chodzi o biznes, to raczej 
wiadomo, że producenci, ale również handlujący różnego ro-
dzaju środkami ochronnymi, dezynfekcyjnymi i maseczka-
mi zyskali najbardziej. Jeżeli chodzi o inwestycje, to miniony 
rok był dobry dla klientów funduszy inwestycyjnych, głów-
nie tych z ekspozycją na akcje małych i średnich spółek oraz 
akcje amerykańskie. Posiadacze tak zwanych aktywów real-
nych, głównie właściciele działek oraz metali szlachetnych, 
raczej też mogą zaliczyć miniony rok do udanych.

Lokaty bankowe nie opłacają się, ceny złota rosną, 
ale szaleństwa nie ma, zarabianie na wynajmie 
nieruchomości stanęło i nikt nie wie, kiedy ruszy? Myśli 
Pan, że tak samo będzie w 2021 roku?
Wydaje się, że rok 2021 będzie stopniowym powrotem do 
normalności. Widziałem ostatnio prognozy dotyczące PKB 
na świecie i wygląda to obiecująco. W tym roku niskie jest 
prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych, tym 

Doradca, menedżer i analityk finansowy. od kilkunastu lat zwią-
zany z branżą inwestycyjną. Certyfikowany Analityk Inwesty-
cyjny (CAI) – Związek Maklerów i Doradców (ZMID). Uczestnik 
międzynarodowego programu z zakresu ekonomii, finansów 
inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych „The Chartered 
Financial Analyst” w ramach CFA Institute (USA). Certyfikowany 
marketer The Chartered Institute of Marketing (Anglia) i posia-
dacz tytułu „Associate” w ramach tej organizacji. Absolwent 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności 
Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi, studiów podyplomowych 
Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe oraz Rynek Nierucho-
mości. Uczestnik kursów z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Marcin Ślawski

Wydaje się, że rok 2021 będzie 
stopniowym powrotem do normalności. 

Widziałem ostatnio prognozy 
dotyczące PKB w różnych państwach 
na świecie i wygląda to obiecująco „

Łódź, al. Kościuszki 39 lok. 12
tel. 608 477 112
e-mail: biuro@superiorinvestment.pl
www.superiorinvestment.pl
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LIFE IN Łódzkie: Spotykamy się po raz kolejny, tym 
razem podjęła się Pani restrukturyzacji jednej z najdłużej 
działających fabryk dziewiarskich w Łodzi.
Anna Rusin: Tak, lubię trudne wyzwania, a może inaczej 
– one lubią mnie (uśmiech).

Od czego Pani zaczyna, wchodząc do 
nowego przedsiębiorstwa?
Często, na początku pada pytanie „Co Pani zmieni w trzy 
miesiące”? Na tak zadane pytanie odpowiadam: nie je-
stem czarodziejem, jestem managerem. Nie zawsze się to 
podoba właścicielowi. Uważam, że jest to uczciwe przed-
stawienie sprawy. Proces poznawczy i naprawczy zajmu-
je od kilku do kilkunastu miesięcy. Jest tym dłuższy im 
większe i bardziej skomplikowane technologicznie przed-
siębiorstwo. Wracając do Pani pytania: zaczynam zawsze 
od wnikliwych obserwacji, prześledzenia wszystkich ob-
szarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, rozmów z pra-
cownikami, zapoznania się z otoczeniem biznesowym 
firmy. Jestem zwolenniczką turkusowego zarządzania 
(Frederica Laloux – pojęcie charakteryzujące model  za-
rządzania, w którym stopień świadomości zarządzania 
organizacją jest najbardziej zdecentralizowany i równy 
u wszystkich członków organizacji.), a nie stosowania 
ostrych metod opartych na władzy autorytarnej. Zawsze 
staram się wykorzystać to, co jest dobre w danej organiza-
cji i zaplanować jak zmienić to, co nie działa prawidłowo. 
Zatem podsumowując, w trzy miesiące nie można doko-
nać spektakularnych zmian, nie mówiąc o uzdrowieniu 
dużego, chorującego od lat organizmu.

Przekornie zapytam jednak: upływają trzy miesiące, 
od kiedy Pani została Prezesem w Teofilów SA. Co już 
Pani zmieniła?
Zaczęłam od zmiany tego, co mnie najbardziej frustrowało, 
kiedy jeszcze byłam klientem spółki. Usprawniłam kontakt 
klientów z Działem Sprzedaży. Przeniosłam Dział Sprzeda-
ży tak, aby był dostępny natychmiast po wejściu do firmy. 
Niby nic wielkiego, a jednak, badania dowodzą, że w obec-
nych czasach najważniejszy jest serwis, bo kupić można 
wszystko. Na poprawę funkcjonowania tej sfery zawsze kła-
dę szczególny nacisk. Teraz klienci w otwartej przestrzeni 

Wiedza płynie z rozmowy, 
jak zwykł mawiać Sokrates

Jestem zwolenniczką turkusowego zarządzania, a nie stosowania ostrych 
metod opartych na władzy autorytarnej. Zawsze staram się wykorzystać 

to, co jest dobre w danej organizacji i zaplanować jak zmienić to, co 
nie działa prawidłowo – mówi Anna Rusin, Prezes Teofilów SA.

mają do dyspozycji handlowców, technologów i plastyków. 
W kreatywnej i kooperatywnej atmosferze można wymie-
niać poglądy, dokonać wyboru konkretnego modelu, wzoru 
i uzgodnić szczegóły techniczne swoich zamówień. Można 
też dokładnie zaplanować logistyczne aspekty dostawy. 
Drugim obszarem, nad którym teraz intensywnie pracuje-
my, jest komunikacja wartości naszych produktów i usług. 
Większość potencjalnych klientów nie miała szansy dowie-
dzieć się, jak bogata jest oferta naszej fabryki. Realizując 
projekty PR miałam okazję zobaczyć jak świadome, dobrze 
zaplanowane działania komunikacyjne mogą zmienić po-
strzeganie firmy na rynku. A w efekcie końcowym prze-
kłada się to na wzrost sprzedaży oraz silniejsze zaintere-
sowanie marką. Budując dobre relacje i jasną komunikację 
uzyskujemy realną przewagę. Pamiętajmy też, że ludzie 
pracują z ludźmi, a nie z fabrykami.

No tak, ale to z całą pewnością nie wystarczy, aby 
postawić Teofilów na nogi. Firma od dłuższego czasu 
przynosi straty.
Tak, ma Pani rację. Same działania prosprzedażowe nie 
wystarczą. Firma wymaga gruntownej reorganizacji 
w obszarze struktury zatrudnienia, redukcji kosztów, 
adaptacji parku maszynowego i wprowadzeniu najnow-
szych osiągnięć technologicznych. Większość fabryk, o ko-
rzeniach, sięgających okresu PRL-u charakteryzowało się 
nadmiernie rozbudowanym zatrudnieniem w działach 
pozaprodukcyjnych. Kalkulacja i reorganizacja kosztów 
jest tu bezwzględne potrzebna.

Tego typu zmiany zawsze są trudne, bo są związane 
z ludzkimi dramatami oraz silnym sprzeciwem związków 
zawodowych. W Teofilowie ma Pani ich aż trzy – jak sobie 
Pani z tym radzi?
Rozmawiam. Wiedza płynie z rozmowy, jak zwykł mawiać 
Sokrates. A ja głęboko wierzę, że wszystko można zrobić 
na drodze mądrych mediacji i rozmów właśnie. Dlatego za-
częłam od spotkań ze związkami zawodowymi, aby uświa-
domić im rzeczywistą sytuację spółki i wyjaśnić, co oraz 
w jaki sposób zamierzam zmieniać. Nie było to łatwe, ale 
proces reorganizacji zatrudnienia już się rozpoczął i liczę, 
że w skali roku firma zaoszczędzi dzięki temu nawet 1,5 mln 
złotych. Chcę tu podkreślić, że nikogo nie zwalniam. Pra-
cownicy otrzymują propozycję przeniesienia na inne stano-
wisko, z kolei tym zarabiającym niewspółmiernie dużo do 
wypracowywanych zysków proponujemy niższe, ale rynko-
we stawki. Oczywiście są sytuacje, kiedy ktoś się nie zgadza 
i wtedy rozstajemy się za porozumieniem stron. Uważam, 
że lepszy jest wakat niż niezadowolony pracownik.

Rozpoczęła Pani też intensywne prace nad modernizacją 
technologiczną fabryki i lepszym wykorzystaniem 
potencjału, doświadczenia spółki.
Tak rzeczywiście. Spółka posiada dobry, dość nowoczesny 
park maszynowy, który nie jest jeszcze optymalnie wyko-
rzystywany. Zwróciłam się o pomoc do Politechniki Łódz-
kiej i Instytutu Łukaszewicza. Będziemy razem pracować 
nad poprawą istniejących i przygotowaniem nowych roz-
wiązań przy maksymalnym wykorzystaniu nowych osią-
gnięć technologicznych.

Czy jest coś na czym chciałaby się Pani szczególnie 
skoncentrować? Myśli Pani o zmianie profilu 
działania spółki?
Jako główny profil działalności stawiamy na nowoczesne 
technologie i ciągły rozwój asortymentu. Przeszliśmy pro-
ces certyfikacji i udało nam się wprowadzić na polski rynek 
przędzę wiskozową w technologii KOSMICZNEJ OUTLAST, 
pierwotnie opracowaną dla NASA. Jesteśmy pionierami 
na rynku producentów dzianin ekologicznych. Wprowadzi-
liśmy przędzę w 100% poliestrową, która zawiera 10% pla-
stiku przetworzonego z odpadów morskich i 90% z odpadów 
lądowych. Jedyni na rynku posiadamy certyfikat Seaqual 
Initiative®. Wprowadziliśmy również do naszej oferty przę-
dze organiczno-ekologiczne z recyclingu: ekopoliester, eko-
wiskozę, ekobawełnę. Chcemy świadomie kształtować nasze 
działania, w których produkcja dzianiny nie wpływa w ne-
gatywny sposób na dobrostan naszej planety.

Na koniec zapytam jeszcze: co, Pani zdaniem, jest 
najpoważniejszym problemem, kiedy zaczyna Pani pracę 
w fabrykach z taką historią?
Mentalność, to ona często wpływa najbardziej destrukcyj-
nie na cały organizm. Najczęstszym zdaniem, jakie słyszę 
zaczynając reorganizację, jest – „to się nie da”. To efekt nie-
nadążania za zmianami, braku szkoleń, jakiegoś zasklepie-
nia się w miejscu i w czasie, który minął lata temu. Ludzie 
pozostając nazbyt długo w jednym miejscu, stają się mistrza-
mi życia w rzeczywistości, która już do dawna nie istnieje. 
Z doświadczenia wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, 
a każdy z nas ma tyle, na ile się odważy, i że każda podróż 
zaczyna się od pierwszego kroku. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Justyna Tomczak

Nigdy nie czujemy się gotowi, gdy mamy 
zrobić to, co dla nas ważne. Najważniejsza 

jest myśl, pomysł, a następnie działanie, 
które urzeczywistnia ową ideę

~ Marie Forleo, „Wszystko da się ogarnąć”
„
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LIFE IN Łódzkie: Skąd pomysł na otwarcie Domu 
Mody Adika Collection w Zduńskiej Woli w tych 
ciężkich czasach?
Paweł Pawlak: Czasy pandemii, z którą mierzymy się od 
roku, zdecydowanie nie są łatwe dla nikogo z nas. Wszy-
scy poszukujemy nowych możliwości rozwoju i szukamy 
promyka nadziei. W każdej sytuacji trzeba znaleźć pozy-
tywne aspekty. Ponieważ chwilowo mniej było bizneso-
wych wyzwań związanych z dotychczasową działalno-
ścią i mieliśmy nieco więcej wolnego czasu, można było 
pomyśleć o kolejnych projektach i tak powstał Dom Mody 
Adika Collection w Zduńskiej Woli.

Dlaczego akurat w Zduńskiej Woli?
Po pierwsze, ponieważ pochodzimy z tych terenów, po dru-
gie znalazłem odpowiedni lokal, bo byłym kinie. Zależało mi 
na tym, by mieć sporo miejsca, nie tylko na sprzedaż naszych 
wyrobów, ale także na przestrzeń, w której mogą spotykać 
się kobiety i dobrze spędzać czas. Tu mogą się napić kawy 
i chwilę porozmawiać, a jak tylko sytuacja pozwoli, ruszymy 
z cyklicznymi wydarzeniami, m.in. pokazami mody. Jedne-
go jestem pewien – u nas nigdy nie będzie nudno i sztampo-
wo. Dlatego zapraszamy do nas panie z całego regionu.

Pan się rozwija, a wiele firm branży odzieżowej przeżywa 
wielki kryzys. Ludzie pozamykani w domach ograniczyli 
wydatki na ubrania, no może za wyjątkiem dresów. Jak 
się to Panu udaje?
To nie jest tak, że mnie wszystko idzie świetnie. Mam 
odczuwalne spadki sprzedaży, ale czy to oznacza, że ma 
teraz załamywać ręce, siedzieć i płakać na losem. Wiem, 
jak sytuacja wgląda w całej branży, ostatnio głośno zwra-
camy uwagę na nią rządowi. Przestaliśmy siedzieć cicho, 
za wiele ludzkich dramatów ostatnio oglądam, od ban-
kructw po samobójstwa niestety. Kocham modę i nie wy-
obrażam sobie, bym miał w życiu robić coś innego.

Promyk nadziei
W czasie pandemii, gdy inny zamykają lokale, przenosząc sprzedaż do 

sieci, Paweł Pawlak otwiera Dom Mody Adika Collection w Zduńskiej Woli. 
Jak tłumaczy w biznesie nie zawsze najważniejsze są pieniądze, a w każdej 

sytuacji trzeba znaleźć pozytywne aspekty i szukać promyka nadziei. 

Co dla Pana liczy się w biznesie?
Biznes dla mnie to nie tylko tabelki z finansami, to przy-
jemność i dlatego jestem przekonany, że nam się udaje. 
Jeśli się coś robi z sercem i z miłości, to do pieniędzy się 
na pewno dojdzie. Niezwykle cenię sobie szczerość w biz-
nesie. Kłamstwem się brzydzę. Trzeba po prostu być do-
brym człowiekiem, kochać ludzi i być optymistą. Należy 
także mieć wizję swojego biznesu, plan działania i upo-
rczywie dążyć do celu, nie zniechęcając się przy pierwszej 
trudności. Trzeba być otwartym na nowości, zdobywać 
wiedzę, dużo czytać i znajdować czas dla najbliższych. Je-
den z moich ulubionych cytatów to: „życie trzeba przeżyć, 
a nie przeczekać, więc nie czekaj, tylko działaj”.

Jak długo działa firma Adika Collection?
Markę Adika Collection mamy od 2006 roku, ale w branży 
odzieżowej działamy zdecydowanie dłużej, zaczynaliśmy 
z siostrą, kiedy ona miała 17 lat, a ja zaledwie 15. Siostra 
zaczynała do drobnych poprawek, potem szyła, a ja szuka-
łem pomysłów na sprzedaż, a później już nie wyobrażali-
śmy sobie życia bez szycia, bez mody. Tworzymy rodzinną 
firmę, dołączyła do nas także moja żona. Jesteśmy bardzo 
dobrze zorganizowani, każdy ma swój zakres obowiąz-
ków, bo to podstawa sprawnie działającego przedsiębior-
stwa. Żeby osiągnąć sukces trzeba poświęcić pracy sporo 
czasu. Dbamy o firmę w każdym aspekcie, przecież to 
przyszłość nasza i naszych dzieci.

Co aktualnie oferujcie?
Obecnie mamy trzy brandy – Adika, Kalami i Trend for 
Fashion. Matką wszystkich jest oczywiście Adika, stąd 
nazwa całej firmy Adika Collecion. Nasze marki różnią 
nieco. Adika adresowana jest do kobiet w każdym wieku 
i w każdym rozmiarze. Kalami to marka sukien wieczoro-
wych, a Trend for Fashion – kierujemy, młodych odbior-
ców i to głównie odzież dresowa. Myślimy o poszerzeniu 
jej także o kolekcję męską. Chcemy wprowadzić jeszcze 
jedną markę, ale tu nie chciałbym wchodzić w szczegóły. 
Docelowo chcemy mieć siedem brandów. Wprowadzamy 
również większy przekrój oferty odzieżowej, pod kątem 
wieku klientek oraz kolekcje plus size. Planujemy także 
pokazanie naszych produktów na rynku amerykańskim.

Ubrania projektujecie sami?
Tak, ale jesteśmy otwarci na młodych projektantów z wi-
zją i bardzo chętnie nawiążemy z nimi współpracę. Sam 

Jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani. 
Każdy ma swój zakres obowiązków, 

bo to podstawa sprawnie działającego 
przedsiębiorstwa. Żeby osiągnąć sukces 

trzeba poświęcić pracy sporo czasu

„ Dom Mody Zduńska Wola, ul. Łaska 21a
tel. 570 078 596
e-mail: poczta@adika-moda.pl
www.adikasklep.pl

ną Organizację Techniczną i „Przegląd Techniczny” przy 
współudziale Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Nagroda 
przyznawana jest działaczom gospodarczym – przed-
siębiorcom i menedżerom – stwarzającym warunki do 
lepszego funkcjonowania polskiej gospodarki. Jesteśmy 
również członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz 
Klubu Integracji Europejskiej.

Gdzie są dostępne wasze kolekcje?
Na terenie całego kraju we wszystkich butikach współ-
pracujących z nami. Ważną rolę w naszym biznesie pełni 
sklep internetowy, który bardzo dobrze prosperuje. Cały 
czas pozyskujemy także nowe butiki i nowych kontrahen-
tów. Mamy również odbiorców za granicą. Nasza firma 
jest znana i rozpoznawalna na całym świecie, 70 proc. 
produktów sprzedajemy za granicę. Teraz bardzo mocny 
skupiamy się na dalszym rozwoju sklepu internetowego, 
zmianach funkcjonalności, pokazach mody online. Trze-
ba wyczuwać trendy i zdecydowanie je wyprzedzać.

Czym jest dla Pana moda?
Całym światem, całym moim życiem. Bez niej nie oddycham.

Gdzie szyjcie kolekcje?
Jak to gdzie – w Polsce, tutaj w Łódzkiem mamy swoje 
szwalnie. Jak już wspomniałem my patrzymy na biznes 
sercem, nie finansami. Dbamy o naszych pracowników. 
Panie pracują na maszynach najlepszej klasy, prawie 
bezszelestnych, nie wyobrażam sobie, by miały po osiem 
godzin pracować w hałasie. Podstawa to zainwestować 
w człowieka, inaczej nie potrafimy.

Jakie są plany Adika Collection na najbliższy czas?
Wejście na kolejny rynek, tym razem amerykański. Nowe 
brandy. Inwestycje w rozwój sklepu internetowego i Dom 
Mody z prawdziwego zdarzenia, taki na 3000 metrów 
kwadratowych. Prace nad projektem są już zaawansowa-
ne, lokalizacja wybrana. Jak widać przed nami kolejne in-
tensywne lata.

To, gdzie czas na odpoczynek?
Zawsze się znajdzie, wspomniałem przecież, że jesteśmy do-
brze zorganizowani. Każdy dzień planujemy, tak by znaleźć 
czas dla dzieci. Chcemy wychować je na mądrych i pracowi-
tych ludzi. Córka Nikola angażuje się w nasze pokazy mody, 
ma też swój kanał modowy na YouTube, syn Adrian, od któ-
rego zresztą wzięła się nazwa firmy, ma zamiłowanie do 
elektroniki i programów komputerowych. Już korzystamy 
z jego pomysłów, wdrażając nowe technologie i rozwiązania. 
Nasze dzieci wiedzą, że nic nie przychodzi łatwo. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler

bardzo chętnie szkicuję różne modele i tak się skalda, 
że potem odnoszą sukcesy.

Skoro już o nich mowa, to słyszałam, że Adika Collection 
jest często nagradzaną firmą.
Tak, mamy to szczęście, że jesteśmy laureatami wielu 
nagród, w tym między innymi Mazowieckiego Lauru 
Przedsiębiorczości Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz 
Ambasadora Przedsiębiorczości i Ambasadora Akademii 
Dobrego Stylu, przyznawanych przez Europejskie Forum 
Przedsiębiorczości. Zostaliśmy również wyróżnieni pre-
stiżową nagrodą „Dźwignia” przyznawaną przez Naczel-
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LIFE IN Łódzkie: To zacznijmy od początku, jak się 
narodził pomysł na budowę Term Poddębice?
Piotr Sęczkowski: Wszystko zaczęło się w 2010 roku od 
budowy odwiertu geotermalnego, choć plany wykorzy-
stania wód termalnych znajdujących się w Poddębicach 
istniały już wiele lat wcześniej. O tym, że pod Poddębi-
cami znajdują się gorące źródła, dowiedzieliśmy się 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, podczas 
szukania na tym terenie złóż gazu ziemnego. Tematem 
wydobycia wód termalnych zajął się w latach dziewięć-
dziesiątych ówczesny burmistrz Alfred Szałyga. Jednak 
dopiero powstanie odwiertu i uzyskanie koncesji na eks-
ploatację wód pozwoliły realizować szereg inwestycji. 
Właściwości wody z poddębickiego odwiertu umożliwia-
ją wykorzystanie jej w ciepłownictwie, a także do celów 
rekreacyjnych. Od 2011 roku zasilaliśmy wodą termalną 
otwarte baseny, które były czynne sezonowo i cieszyły się 
dużym powodzeniem. Ponieważ infrastruktura przy ul. 
Mickiewicza liczyła kilkadziesiąt lat, to stanowiła dosko-
nałą bazę pod rozbudowę. Stąd pomysł, by przeprowadzić 
jej rewitalizację.

Termy Poddębice już wyglądają imponująco. Prace 
dobiegają końca. Czego możemy się spodziewać, jak 
inwestycja zostanie już otwarta?
Atrakcji w postaci dzikiej rzeki, groty sztucznej fali i gro-
ty z masażami, gejzerów, leżanek rurowych z masażem 
powietrznym, wodnego placu zabaw, ale to nie wszyst-
ko. Odwiedzających mogą przyciągnąć dwie strefy no-
woczesnego Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji. Cen-
trum składa się z części krytej i zewnętrznej. Co ważne, 
by przedostać się z jednej do drugiej, nie trzeba w ogóle 

Nowa atrakcja pojawia się na mapie 
województwa łódzkiego. Termy 
Poddębice niebawem przyjmą 

pierwszych gości. Ten wyjątkowy 
kompleks rekreacyjno-zdrowotny 

ma naprawdę wiele do zaoferowania. 
o nowej inwestycji i jej wpływie 
na rozwój regionu rozmawiamy 

z Piotrem Sęczkowskim, 
burmistrzem Poddębic. 

Po zdrowie 
do Poddębic
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wychodzić z wody. Obie strefy łączą baseny wewnętrzny 
i wypływowy. W części krytej odwiedzający skorzysta-
ją z basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci oraz wa-
nien z hydromasażem. Na zewnątrz znajdują się: basen 
pływacko-rekreacyjny, basen ścian wodnych, do którego 
będzie można wjechać wózkami dla niepełnosprawnych 
oraz niecki dla dzieci wyposażone w wodny plac zabaw, 
zjeżdżalnie, armatki i kaskady wodne. Do dyspozycji są 
też sauny: sucha, parowa, infrared, jak również pomiesz-
czenia haloterapii wraz z komnatą solną. Ponadto zespół 
rehabilitacji z salami do zajęć ruchowych, pomieszczenia 
masażu i gabinety lekarskie.

Sporo tego i brzmi niezwykle zachęcająco. Skąd 
pochodzą środki na budowę?
Inwestycja pod nazwą „Przeciw wykluczeniu – Kraina 
Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geo-
termalnego” składa się z trzech części. Pierwsza z nich to 
Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji o wartości 77 mln 
złotych. Drugą jest budynek Integracji i Spotkań Osób Nie-
pełnosprawnych kosztujący 9,6 mln zł. Trzecią tworzy in-
frastruktura wokół z parkingami, której wysokość sięga 
2,8 mln zł. Całe przedsięwzięcie wspierają fundusze unij-
ne w kwocie 42 mln złotych.

Jak ocenia Pan burmistrz, w perspektywie ilu lat zwróci 
się ta inwestycja? I jakie wymierne korzyści przyniesie 
całej gminie?
Liczymy, że rewitalizacja kompleksu geotermalnego pozy-
tywnie wpłynie na rozwój gospodarczy. Szansę na rozwój 
mają też inne dziedziny jak gastronomia czy hotelarstwo. 
W ostatnim czasie na terenie gminy powstają obiekty ho-

telowe, których do tej pory brakowało. Zwiększyło się za-
interesowanie przedsiębiorców, którzy zakupują działki 
pod kolejne inwestycje lub są w trakcie ich realizacji.

Termy Poddębice to nie jedyna inwestycja, która 
powstała dzięki gorącym źródłom. Poddębice od paru 
lat wykorzystują je do ogrzewania mieszkań, firm 
i obiektów użyteczności publicznej. Co zyskało miasto 
dzięki takim rozwiązaniom?
Dostęp do bogatych złóż wody termalnej wykorzystujemy 
w różny sposób. Od momentu budowy odwiertu gorące 
źródła są eksploatowane jako ekologiczne źródło energii. 
Z ciepła w głębi ziemi korzystają budynki użyteczności pu-
blicznej, bloki mieszkalne, wielorodzinne budynki szerego-
we, czy Poddębickie Centrum Zdrowia. Geotermia ogrzewa 
obecnie 70 procent miasta. Za inwestycje w jej rozwój Kra-
jowa Nagroda Ekologiczna przyznała gminie nagrodę „Eko-
Janosik 2018”. Poddębice otrzymały też wyróżnienie w zor-
ganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji 
Prasowej konkursie „Innowacyjny Samorząd 2020”.

Woda z gorących źródeł ma też 
właściwości prozdrowotne.
Poddębicka woda termalna wydobywana jest z głębokości 
ponad dwóch kilometrów i liczy 27 tysięcy lat. Szczególnym 
jej walorem jest temperatura, 71 stopni w miejscu wypły-
wu oraz pierwotna czystość pod względem chemicznym 
i mikrobiologicznym. Według badań przeprowadzonych 
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ze względu 
na właściwości termalne woda nadaje się do wykorzysta-
nia w różnych formach hydroterapii oraz rehabilitacji. Za-
biegi z jej zastosowaniem wykonywane są w Poddębickim 

Centrum Zdrowia, które zlokalizowane jest przy tej samej 
ulicy co termy. „Do Poddębic po zdrowie” pod takim hasłem 
zrewitalizowany kompleks ma też przyciągnąć tych, którzy 
przy okazji rekreacji będą chcieli zadbać o zdrowie. Termy 
wyposażone są w specjalny zespół do rehabilitacji, z gabi-
netami lekarskimi, salami do zajęć ruchowych i pomiesz-
czeń masażu. Na ich terenie znajdują się różnego rodzaju 
sauny, jak chociażby sucha i parowa oraz pomieszczenia 
haloterapii wraz z komnatą solną. Chcemy wykorzystać 
też lecznicze borowiny, które znajdują się na terenie naszej 
gminy. Badania potwierdzają, że mogą być one stosowane 
w formie okładów, zawijań czy kąpieli zawiesinowych, 
a połączone z wodą termalną mogą być wykorzystywane 
do uwadniania i ogrzania masy borowej. Nasz obiekt kom-
pleksowo realizuje ideę przestrzeni przyjaznej osobom nie-
pełnosprawnym. Tuż obok Centrum Wodolecznictwa i Re-
kreacji będzie funkcjonował budynek Integracji i Spotkań 
Osób Niepełnosprawnych z salą zajęciową oraz wielofunk-
cyjną, a także pokojami dziennego pobytu.

Kiedy może nastąpić otwarcie? Czy obiekty są już gotowe 
– w momencie zniesienia obostrzeń są w stanie od razu 
przyjmować chętnych?
By otworzyć zrewitalizowany kompleks geotermalny 
w Poddębicach, potrzebna jest stabilna sytuacja epide-
miczna. Do pierwszego uruchomienia basenów od znie-
sienia wszelakich obostrzeń aquaparkowych potrzeba 
minimum 10-12 tygodni.

Na jakie atrakcje mogą jeszcze liczyć goście 
przyjeżdżający do Poddębic?
Rewitalizacja kompleksu geotermalnego jest kontynu-
acją gminnych działań. W ostatnich latach samorząd 
zrewitalizował zabytkowy poddębicki Pałac oraz cen-
trum miasta. Wybudowane zostało nowoczesne Centrum 
Turystyki i Rekreacji w Byczynie. W sąsiedztwie nowego 
kompleksu – Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji przy 
ul. Mickiewicza znajduje się Ogród Zmysłów, późnorene-
sansowy Pałac i Pijalnia Wód Termalnych. Przy tej samej 
ulicy gmina posiada też budynek po byłej szkole, który 
może zostać przekształcony w obiekt o charakterze zdro-
jowym. Te wszystkie komponenty się wzajemnie uzupeł-
niają. A w pobliskim Borysewie działa jeszcze bardzo 
atrakcyjne Zoo Safari.

Czym będą się różnic Termy Poddębice od Term 
Uniejów? Czy doświadczenie Uniejowa pokazuje, 
że jest zapotrzebowanie na drugą inwestycję 
z gorącymi źródłami?
Przykłady Niemiec, Węgier czy Słowacji pokazują, że znaj-
dujące się obok siebie kompleksy termalne mogą funk-
cjonować z powodzeniem. Poddębicki obiekt nie ma cha-
rakteru konkurencyjnego i stanowi uzupełnienie oferty 
sąsiedniej gminy. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler oraz archiwum UM Poddębice
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Są właścicielami sklepów i niewielkich sieci handlowych. 
Prowadzą działalność, która daje im zatrudnienie 
i pozwala tworzyć stanowiska pracy dla innych. W towary 
zaopatrują się w różnych miejscach, ale to Selgros jest ich 
głównym dostawcą. O swoich biznesach, które działają dzięki 
współpracy z firmą Selgros, jedną z największych w Europie 
sieci handlu hurtowego, opowiadają Ryszard Andrzejczak, 
Łukasz Staszewski i Dominik Tokarski, lokalni przedsiębiorcy.

Łukasz Staszewski swój biznes handlowy prowadzi 
w Brzezinach, Andrespolu i Rzgowie. Działa wspólnie 
z rodzicami, którzy firmę założyli, a on stopniową ją 
od nich przejmuje. Firmą Staś-Pol i minisiecią sklepów 
zarządza z Andrespola, skąd pochodzi i gdzie mieszka.

– W sumie mamy cztery punkty. Supermarket 
w Brzezinach jest największy i nastawiony na innego 
klienta niż pozostałe trzy – opowiada. – Tutaj z jednej 
strony jest osiedle domków jednorodzinnych, a z dru-
giej osiedle bloków. Mamy swoich stałych klientów, 
którzy przez lata przyzwyczaili się już do nas i przy-
chodzą, kiedy potrzebują drobnych zakupów. Pozosta-
łe trzy punkty są nastawione na klientów okazjonal-
nych. Położone przy drodze, stanowią dobry punkt do 

robienia zakupów doraźnych, gdy jedzie się do pracy 
lub wraca do domu.

Dla Łukasza Staszewskiego ważne jest to, że skle-
py, choć od siebie oddalone, łączy droga prowadząca 
z Brzezin do Rzgowa. Dzięki temu nie ma problemu 
z zaopatrzeniem. Codziennie rano samochód rusza 
z Brzezin i po dwóch, trzech godzinach towar jest roz-
wieziony. Dzięki temu wszystko zawsze jest świeże.

Inną strategię dla swoich sklepów wybrał Ryszard 
Andrzejczak, właściciel firmy Merci i trzech sklepów 
na łódzkim Olechowie.

– Wszystkie sklepy mamy niedaleko siebie. Nastawi-
liśmy się na mieszkańców Olechowa, gdzie dominuje 
zabudowa wielorodzinna – wyjaśnia. – Zazwyczaj ro-
bią u nas zakupy małe, ale często. Przychodzą po świe-
że pieczywo, nabiał, warzywa.

Przedsiębiorcy podkreślają, że model zakupowy 
zmienił się w ostatnich latach. Dziś robi się duże za-
kupy raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, a kil-
ka razy w tygodniu dokupuje się przede wszystkim 
świeże produkty.

– Dzięki temu, że do Selgrosu jest bardzo blisko, za-
opatrujemy się tam praktycznie codziennie – wyjaśnia 

Selgros, czyli stabilny partner, 
który pomaga odnieść sukces

Piwo Trybunał z Browaru Piotrków w Piotrkowie Trybunalskim 
szturmem zdobywa fanów. Ta piwna marka staje się coraz 
bardziej znana nie tylko wśród polskich piwoszy, lecz 
także na świecie. Świadczą o tym nagrody przyznawane 
na najważniejszych konkursach piwnych.

Z roku na rok przybywa miłośników piwa produkowa-
nego przez Browar Piotrków. Piwo z Piotrkowa Trybu-
nalskiego zdobywa coraz więcej tytułów i nagród. Tylko 
w ubiegłym roku Trybunał został wyróżniony na kilku 
najważniejszych światowych festiwalach i konkursach.

Najświeższym laureatem, który wyszedł z piotr-
kowskiego browaru jest Trybunał Porter. Pod koniec 
ubiegłego roku, na kolejnej, 17. już edycji festiwalu 
„European Beer Star” zdobył złoty medal w kategorii 
„Porter Bałtycki”. W konkursie wystartowało ponad 
2000 piw z 42 krajów, ale to właśnie porter z piotr-
kowskiego browaru uznany został za piwną gwiazdę.

– Dla naszej branży to bardzo ważny konkurs. Kil-
kudziesięcioosobowe jury podczas degustacji ocenia 
piwo pod wieloma względami. Ważna jest jego pie-
nistość, barwa, klarowność, zapach, czystość smaku 
i goryczka, posmak, nasycenie. Można powiedzieć, 
że ważne jest wszystko – opowiada Michał Leszczyń-
ski, Dyrektor Marketingu firmy Sulimar, właściciela 
Browaru Piotrków. – Dlatego jesteśmy bardzo dumni 
z tego wyróżnienia.

Nieco wcześniej, na festiwalu „London Beer Com-
petition”, piwo z Piotrkowa Trybunalskiego, rozbiło 
bank z nagrodami zdobywając aż 4 medale – 1 srebrny 
i 3 brązowe. Jury konkursu najwyżej oceniło Trybunał 
Export, które w kategorii „Czech Lager” z wynikiem 83 
punktów na 100 możliwych zajęło drugie miejsce.

Piwa z Browaru Piotrków zachwyciły także ju-
rorów konkursu „Meininger’s International Craft 
Beer”. Tam złoty medal dostało piwo Cornelius Haza 
IPA. Organizowany od 7 lat konkurs jest jednym z naj-
bardziej prestiżowych na świecie, w którym startują 
piwa craftowe. Jury tworzą eksperci, zajmujący się 
profesjonalną degustacją i oceną nie tylko piw, ale 
również win z całego świata.

– Wszystkie zdobywane medale i tytuły bardzo 
nas cieszą, ponieważ pokazują, że piwo z niezależne-
go browaru też może być bardzo dobre – podkreśla 
Michał Leszczyński. – Jest to tym bardziej ważne, 
że w każdym konkursie, wśród wielu parametrów, 
które jury bierze pod uwagę, są te związane stricte 
z harmonią smaku, walorami zapachowymi oraz 
barwą trunku. Dzięki naszej oryginalnej receptu-
rze, wykorzystując wyłącznie naturalne składniki 
i wodę z własnego ujęcia głębinowego, możemy two-
rzyć wyjątkowe trunki.

Trybunał, Cornelius, Beczkowe – to główne piwne 
marki, których właścicielem jest Browar Piotrków. 
Firma istnieje na rynku od 1927 roku i kontynuuje 
tradycje browarnicze Piotrkowa i okolic. W piotr-
kowskim browarze, wśród produkowanych trunków, 
można również znaleźć warianty bezalkoholowe 
i doskonałe piwa o smaku banana czy grejpfruta. 
Wszystkie są warzone przy użyciu wysokiej jakości 
słodów pszenicznych i według tradycyjnych recep-
tur. Firma znana jest z tego, że duży nacisk kładzie 
na jakość produkcji. Posiada wszystkie obowiązują-
ce i niezbędne w branży spożywczej certyfikaty (IFS, 
BRC, GMP), a proces produkcji piwa jest stale monito-
rowany dzięki systemowi HACCP. 

Są piwa i jest Trybunał
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Ryszard Andrzejczak. – To świetne rozwiązanie, bo dzię-
ki temu codziennie mamy w naszych sklepach świeży 
towar, a klienci to doceniają.

Małe sklepy wciąż mają znaczenie
W sklepach osiedlowych zakupy robią przede wszyst-
kim osoby mieszkające w najbliższej okolicy. Wyjście do 
sklepu traktują, jak krótszy lub trochę dłuższy spacer. 
Na szczęście rozwój dużych sieci handlowych, wbrew 
powszechnym opiniom, nie zabił małych osiedlowych 
i przydrożnych sklepów. W dalszym ciągu mają one 
swoje znaczenie. Niekorzystnie na kondycję „małego 
handlu” wpłynęła za to pandemia koronawirusa.

– Ludzie, szczególnie starsze osoby, z obawy, 
że zarażą się, nie przychodzą na zakupy tak często, jak 
przed pandemią – wyjaśnia Dominik Tokarski, który 
prowadzi sklep w centrum Łodzi, w bezpośrednim są-
siedztwie Teatru im. Jaracza. – Raz na jakiś czas robi 
im ktoś duże zakupy, a później albo kogoś poproszą 
o dokupienie czegoś, albo sami wpadną na chwilę. Nie 
jest to już jednak tak częste, jak wcześniej. Nie zmie-

niły tego godziny dla seniorów, bo i tak wtedy nie za-
glądali do nas. Uderzało to trochę w handel, ponieważ 
przez dwie godziny blokowało sprzedaż dla innych 
grup klientów.

Podobne zdanie na ten temat ma Ryszard Andrzej-
czak. W jego przypadku pandemia koronawirusa 
również ograniczyła ruch w sklepach.

– Zaraz na początku pandemii nastąpiło zakupowe 
szaleństwo – przypomina sytuację sprzed roku. – To-
war znikał z półek momentalnie. W Selgrosie robiliśmy 
zakupy po kilka razy dziennie. Później nastąpił zastój, 
bo ludzie mieli porobione zapasy. Teraz sytuacja wróciła 
do normalności, ale obroty spadły i musieliśmy ograni-
czyć koszty. Dzięki temu, że mamy kilka sklepów to się 
rozłożyło i wciąż działamy. Problem mają ci z jednym 
punktem. Trudno dziś utrzymać się z tego i jestem prze-
konany, że wiele z nich zniknie w najbliższej przyszłości.

Chcesz handlować? Handluj w internecie!
Trudno też przewidzieć, jak ostatecznie pandemia 
koronawirusa wpłynie na działalność pojedynczych 
sklepów i małych sieci sklepowych. Ich liczba z roku 
na roku spada, ale w ostatnim czasie ten spadek wyha-
mował. Zamykane są przede wszystkim małe sklepy 
zlokalizowane na terenach wiejskich, gdzie przepro-
wadzka mieszkańców do miast oraz wyjazdy do pracy 
za granicę, spowodowała spadek liczby potencjalnych 
klientów. Ponadto, wyzwaniem dla małych sklepów 
jest ekspansja dyskontów i supermarketów proximity 
(z ang. bliskość, sąsiedztwo – przyp. red.) do miejscowo-
ści gminnych. Części klientów bardziej opłaca się doje-
chać kilka kilometrów do takiego sklepu i zrobić w nim 
kompleksowe zakupy, inni mają takie sklepy po drodze 
z pracy, w większej miejscowości.

Zdaniem Bartosza Boleckiego, analityka sektora 
handlu, można zaryzykować stwierdzenie, że mo-
ment wyhamowania spadku liczby sklepów jest już 
blisko i wystąpi pomiędzy 2025 a 2030 r., a ostatecznie 
liczba sklepów ogólnospożywczych ustabilizuje się 
na poziomie 60-65 tysięcy. Po tym okresie spadek moc-
no spowolni i będzie skorelowany przede wszystkim 
z liczbą populacji w poszczególnych regionach kraju.

Zdecydowanie większym zagrożeniem dla małe-
go handlu jest dziś e-handel, który w dobie pandemii 
przeżywa rozkwit. Największe sklepy internetowe ofe-
rują dostawę towaru do domu za niewielką opłatą lub 
gratis. Właściciele pojedynczych sklepów i minisieci 
handlowych też coraz częściej spoglądają w stronę in-
ternetu. Zresztą nie tylko spoglądają. – Widząc, co się 
dzieje na rynku i jak w czasie pandemii zmienia się po-
dejście ludzi do kupowania przez internet, uruchomi-
liśmy własny sklep internetowy www.limi.pl – mówi 
Dominik Tokarski. – To duży krok w rozwoju naszej 
firmy, ale chyba nieunikniony, jeżeli chcemy poważnie 
myśleć o przyszłości i związaniu jej z handlem.

Sklep limi.pl działa w sieci od niedawna, ale już ma 
swoich klientów. Oferuje zakupy z dostawą do domu, 
a jeżeli portfel zamówienia wyniesie ponad 250 zł, to jest 
ona bezpłatna. Po sieci Piekarni Tokarski, Kobalczyk, 
sklepie stacjonarnym przy ulicy Jaracza, działalność 

internetowa jest dla Dominika Tokarskiego ważną czę-
ścią firmy. – Chyba w każdym biznesie ważne jest, by nie 
stawiać wszystkiego na jedną kartę – tłumaczy. – Jeżeli 
pojawi się kryzys w jednej części to dwie pozostałe po-
zwolą go przytrzymać. Inaczej może być ciężko.

Zakupy w Selgrosie to podstawa
Dla działalności sklepów i minisieci handlowych 
duże znaczenie ma możliwość zaopatrywania się 
w towar w halach Selgros. Zakupy tam, to doskonałe 
rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców zajmu-
jących się handlem. – Zaopatrujemy się oczywiście 
w różnych miejscach, ale najwięcej towaru kupuję 
w Selgrosie. To jest mój najważniejszy partner bizne-
sowy – podkreśla Łukasz Staszewski. – Moi rodzice za-
częli współpracę z halą przy Rokicińskiej, jak tylko się 
otworzyła. Ja ją kontynuuję.

Dla łodzian i mieszkańców okolicznych miejscowo-
ści, którzy działają w handlu, zakupy w Selgrosie to 
podstawa. Firma słynie z tego, że zawsze ma spory wy-
bór towarów, dobre ceny i gwarantuje świeże produk-
ty. – Gdyby Selgros nie istniał, to należałoby go wymy-
ślić – żartuje Dominik Tokarski. – To doskonałe miejsce 
dla takich przedsiębiorców, jak ja, którzy prowadzą 
sklep, czy niewielką sieć handlową. Mamy swojego 
opiekuna, który zawsze informuje nas o promocjach 
i okazjach. Dzięki temu mogę zaproponować swoim 
klientom, korzystającym ze sklepu stacjonarnego albo 
internetowego, tańszy towar.

Dominik Tokarski w handlu spędził już kilkanaście 
lat, choć sam ma niewiele ponad trzydzieści. Już jako 
dziecko poznawał zasady działania punktów han-
dlowych. – Rodzice prowadzili i wciąż prowadzą sieć 
Świat Pieczywa. I chcąc nie chcąc zawsze handel był 
mi bliski. Skończyłem studia i przed kilkoma laty 
zacząłem działać na własny rachunek – opowiada. 
– Sklep przy Jaracza przejąłem od małżeństwa, które 
przeszło już na emeryturę. Tuż obok wynająłem dru-
gi lokal, w którym mam magazyn. Dzięki temu mo-
gliśmy zacząć myśleć o sklepie internetowym, który 
wymaga stałej dostępności towarów.

ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego, ofe-
rująca pełne zaopatrzenie dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą. Z sukcesem 
działa w 19 polskich oddziałach, zatrudniając 
przeszło cztery tysiące pracowników. W Łodzi działają dwie 
hale Selgros przy ulicy Rokicińskiej i Pabianickiej. od 2014 roku 
działa również sklep internetowy www.Selgros24.pl, który 
umożliwia dokonywanie zakupów przez Internet dla zareje-
strowanych klientów Selgros Cash & Carry.

Transgourmet to dystrybucja do 
gastronomii, HoReCa i punktów 
zbiorowego żywienia. Posiadamy 
własną profesjonalną flotę samo-
chodów, nowoczesne Centrum 
Logistyczno-Magazynowe oraz doświadczoną kadrę – są to 
filary naszej działalności, dzięki którym marka Transgourmet 
jest solidnym Partnerem. Nasz cel to pozycja lidera w dosta-
wach do gastronomii w Polsce, poprzez zapewnienie Klientom 
wysokiej jakości produktów, szerokiego asortymentu oraz naj-
wyższego poziomu Service Level.

Selgros Cash & Carry

Transgourmet

Selgros doskonale zdaje sobie sprawę, jaką wartość 
stanowią tacy przedsiębiorcy, jak panowie Dominik, 
Łukasz i Ryszard.

– Nasza hala działa już od 21 lat. Każdy klient jest 
dla nas ważny i robimy wszystko, aby zakupy w Sel-
grosie były atrakcyjne – wyjaśnia Marek Chruście-
lewski, dyrektor hali Selgros przy ulicy Rokicińskiej 
w Łodzi. – I nie chodzi wyłącznie o niskie ceny, choć 
te też mamy. Naszymi atutami są przede wszystkim 
przestronność nowoczesnych hal sklepowych, boga-
ta oferta asortymentowa i pełna dostępność dużej 
gamy produktów. Poza tym godziny otwarcia dosto-
sowujemy do potrzeb klientów, a nasz doświadczony 
personel potrafi zapewnić najwyższą jakość obsługi 
i sprawność zakupów. Zawsze też dbamy o jakość do-
stępnych produktów.

W swojej ofercie Selgros ma duży wybór artyku-
łów spożywczych i przemysłowych specjalnie do-
stosowanych do wymagań klientów. Oferuje szeroki 
asortyment owoców, warzyw, mięsa i ryb pochodzą-
cych od sprawdzonych dostawców z kraju i ze świata. 
Transportowane są one w odpowiednich warunkach, 
a następnie przechowywane w zamkniętych pomiesz-
czeniach o niskiej temperaturze. Dzięki temu dłużej 
zachowują świeżość. 
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LIFE IN Łódzkie: Jeszcze w październiku nic nie 
wskazywało na to, że Grot Budowlani będą odnosić 
sukcesy w tym sezonie. A jednak udało się, dziewczyny 
zdobyły Superpuchar i grały w Finale Pucharu Polski, 
w którym zajęły drugie miejsce. Co się wydarzyło przez 
te kilka miesięcy, że jednak się udało?
Marcin Chudzik: W tym sezonie zmieniliśmy naszą strate-
gię działania. Postawiliśmy na młode, ale perspektywiczne 
zawodniczki, które potrzebowały trochę czasu, aby się zgrać. 
Początki faktycznie były bardzo trudne, bo przegraliśmy 
pierwsze trzy mecze. Posypało się wiele krytycznych słów, 
szczególnie ze strony dziennikarzy. Ale ja od samego począt-
ku wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, kiedy dziewczyny 
zaczną odnosić sukcesy. I się nie pomyliłem. Dodam tylko, 
że sześć naszych aktualnych zawodniczek to reprezentantki 
Polski. Przed nami jeszcze najważniejsze rozgrywki – play 
– offy i tu wszystko może się zdarzyć, możemy osiągnąć 
wszystko, ale równie dobrze zająć nieco dalsze miejsce. Na-
leżę do optymistów i zdecydowanie wybieram ten pierwszy 
wariant. Cieszę się, że pracuję z tak młodym, dobrze rokują-
cym zespołem. Za dwa, trzy lata przy obecnym składzie nikt 
nas nie zatrzyma w drodze po sukcesy.

Sponsora zapewne cieszą sukcesy podopiecznych. Czy 
na początku sezonu rozgrywek stawiacie jakieś cele 
przed klubami, drużynami, które sponsorujecie?
Dawid Grot: Nigdy nie stawiamy menedżerom konkretnych 
celów, owszem rozmawiamy o tym, co realnie wspólnie mo-
żemy osiągnąć. Ale jak każdy wie, sport jest nieprzewidy-
walny, o sukcesie bądź porażce decyduje wiele czynników. 
Zawsze chcielibyśmy, by drużyny, które sponsorujemy wy-
grywały, ale jesteśmy też realistami i wiemy, że w drodze 
po upragniony sukces, może zdarzyć się potknięcie.

Jak długo trwa już współpraca Budowlanych z firmą 
GROT? Jak ją Panowie oceniacie na przestrzeni tych lat?
Józef Grot: Ta długoletnia przyjaźń z Budowlanymi za-
częła się od mojej prywatnej znajomości z ówczesnym 
prezesem klubu Wiesławem Chudzikiem. Szukał wsparcia 
dla drużyny, a ja chciałem mu po prostu pomóc. I tak się 
wciągnąłem w sponsoring sportu. Dziś nic nie wskazuje 
na to, byśmy wycofali się z tych działań. Nasza firma od lat 
promuje zdrowy styl życia przejawiający się w produkcji 
zdrowej żywności i wspierania sportowych aktywności. 
W młodości sam chętnie udzielałam się sportowo – grałem 

od wielu lat firma GRoT wspiera kluby i drużyny sportowe w naszym 
regionie. W jej DNA od zawsze wpisane jest promowanie zdrowego stylu 

życia. o sponsorowaniu Grot Budowlanych rozmawiamy z Józefem Grotem, 
Dawidem Grotem, właścicielami firmy oraz Marcinem Chudzikiem, prezesem klubu. 

W zdrowym ciele zdrowy duch

w piłkę ręczną i biegałem na 1000 metrów. Teraz pozostała 
mi już tylko jazda na rowerze i nordic walking (śmiech). No 
i trochę emocji podczas meczów naszych siatkarek.
Marcin Chudzik: Z perspektywy klubu ta nasza współpra-
ca układa się doskonale. Cieszę się, że mamy tak wiarygod-
nego sponsora, który jest z nami przez tyle lat. Najgorsze, co 
może przytrafić się klubowi, to sponsor, który na przykład 
po roku się wycofuje. A tu jesteśmy razem na dobre i na złe, 
bo były wzloty i upadki, a firma GROT zawsze nas wspiera-
ła i za to oczywiście dziękujemy.

A firma GROT zadowolona jest ze współpracy 
z Budowlanymi? Co decyduje o wyborze drużyn, które 
chce sponsorować?
Dawid Grot: Ze współpracy oczywiście jesteśmy zadowo-
leni i nie zamierzamy się z niej wycofywać. A co do wy-
boru drużyn do sponsoringu, to na pewno nie tworzymy 
żadnych algorytmów, które mają nam pomóc w podjęciu 
decyzji. Decydują o tym bardziej ludzkie czynniki, spo-
tykamy się, rozmawiamy. Trzeba poznać ludzi i być prze-
konanym, że to, co robią, robią z pasją i sercem dla klubu, 
a nie tylko po to, by pozyskać środki i je spożytkować. 
Podejmując decyzje o sponsoringu zależy nam na kre-
owaniu zdrowej marki z tradycjami, jaką bez wątpienia 
jest firma GROT.

Dlaczego sport nie może istnieć bez sponsorów?
Marcin Chudzik: Trzeba pamiętać o tym, że w sporcie 
zawodowym kluby, drużyny bez wsparcia sponsorów 
i miast nie mają szansy na przetrwanie. Na ich utrzy-
manie potrzebne są duże pieniądze. Ale w sponsoringu 
bardzo ważną rolę ogrywa także Społeczna Odpowie-
dzialność Biznesu (CSR – corporate social responsibility), 
jak chociażby utożsamianie się z zespołem pracowników 
danej firmy, budowanie długotrwałych relacji opartych 
na wzajemnych korzyściach obu społeczności. W naszej 
współpracy bardzo ważne jest akcentowanie zdrowego 
podejścia do życia, poprzez zdrowe odżywanie i szeroko 
rozumianą aktywność fizyczną.

Firma GROT jest jednym z największych sponsorów. Jak 
wygląda przyszłość sponsoringu w regionie?
Dawid Grot: Mam nadzieję, że firmy nie będą się wycofy-
wać ze sponsoringu, przynajmniej te duże, ale nie wiem, 
czy te mniejsze nadal będzie na to stać? Pandemia koro-
nawirusa mocno nadszarpnęła ich budżety. My praktycz-
nie wspieramy już każdą z dyscyplin sportowych, w tym 
głównie drużyny kobiece.

Jakie to uczucie, gdy dziewczyny grają teraz przy pustych 
trybunach, bez dopingu, widzów? 
Marcin Chudzik: Fakt, gra przy pustych trybunach może 
nie daje takiej satysfakcji, ale nie mamy innego wyjścia. 
Staramy się, jak możemy, stawiamy awatary, puszczamy 
doping z głośników. Jedyny plus tej pandemii to, że wzro-
sła nam oglądalność transmisji meczów w Polsat Sport. 
Ale powiem szczerze, że nie możemy się już doczekać po-
wrotu kibiców na trybuny. 
Józef Grot: Mam nadzieję, że niebawem wrócimy na try-
buny i znowu będę mógł się wybrać na mecz z córką Wero-
niką, która od lat wspólnie ze mną kibicuje drużynie Grot 
Budowlani, a zaczęła jako siedmioletnie dziecko. Oboje 
bardzo przeżywamy każde rozgrywki.

Czego życzyć firmie GROT w najbliższej przyszłości?
Dawid Grot: Przede wszystkim wielu sukcesów sporto-
wych dla sponsorowanych zespołów, ale również dal-
szego tak prężnego rozwoju, powiększania sieci sklepów 
GROT i nowych produktów. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler, Grot Budowlani

Starowa Góra, ul. Zakładowa 3/7
hurtownia: tel. 605 071 671, 601 348 278
e-mail: sekretariat@zpmgrot.pl
www.zpmgrot.pl
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LIFE IN Łódzkie: Łączymy kulturę i architekturę, budując 
przyszłość Łodzi – takie motto znalazłem na stronie 
inLodz21. Da się połączyć kulturę z architekturą?
Krzysztof Dudek: Oczywiście, że się da. Powiem więcej – 
architektura, choć nie każda, jest częścią kultury. Weźmy 
choćby nasze blokowiska, o których można powiedzieć 
wszystko, tylko nie to, że widać tam rękę architekta. Ma-
rek Janiak, architekt Łodzi, którego wykładów miałem 
przyjemność wysłuchać mówi, że to nie architektura, lecz 
technologia. Trudno się z tym nie zgodzić. Wiele bloko-
wisk, od Kuby po Władywostok, nie ma zbyt wiele wspól-
nego z architekturą.

Czym więc są?
Krzysztof Dudek: To pewnego rodzaju opresja estetyczna. 
Dlatego ważne jest, żeby pokazywać ludziom z jednej strony 
przykłady braku estetyki w naszym otoczeniu, a z drugiej po-
magać tworzyć warunki do estetycznych rozwiązań.

Tym właśnie będzie się zajmować instytucja kultury, 
którą jest InLodz21?
Karolina Karolak: Nie tylko. Uogólniając, możemy po-
wiedzieć, że zajmujemy się wdrażaniem kulturalnych 

projektów,ważnych z punktu widzenia mieszkańców Ło-
dzi, przyciąganiem do miasta nowych inwestorów oraz 
przygotowywaniem kontentu dla Muzeum Cywilizacji, 
które w naszym odczuciu może stać się wizerunkowym 
symbolem miasta.

Muzeum Cywilizacji, czyli co…?
Krzysztof Dudek: Jest to przedsięwzięcie wyjątkowe i za-
planowane na wiele lat. W strategii miasta, której inLodz21 
jest fragmentem, zapisano powstanie – wybudowanie no-
wych lub zrewitalizowanie istniejących – dwudziestu jeden 
kamienic. Mają się w nich znaleźć różne instytucje kultury, 
ważne dla miasta i mieszkańców. Przechodząc do meritum, 
Muzeum Cywilizacji jest projektem na wskroś łódzkim. 
Trochę nim chcemy prowokować, trochę łamać utarte sche-
maty dotyczące kultury w przestrzeni miejskiej.
Ada Słowikowska: Nowością w tym projekcie jest to, 
że ma on być realizowany przy udziale prywatnych in-
westorów, w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Warto podkreślić, że w ten sposób w Polsce nie udało się 
jeszcze nikomu zrealizować projektu kulturalnego, więc 
będziemy pierwsi. Wyzwanie jest spore i to w zakresie za-
równo formalnym, jak i znalezienia środków.

Jesteśmy marzycielami
o potrzebie estetycznej edukacji łodzian, o Muzeum Cywilizacji 

i o Straży Estetycznej opowiadają Karolina Karolak, Ada Słowikowska 
i Krzysztof Dudek z Instytucji kultury inLodz21.

Od czego zamierzacie zacząć realizację projektu?
Krzysztof Dudek: Na początek chcemy, żeby to był wirtu-
alny projekt, który nabierze realnych ram. Pierwszą z dwu-
dziestu jeden łódzkich kamienic będzie Świat Miast, zapro-
jektowana przez Daniela Libeskinda, w której opowiemy 
o fenomenie miast. Będą się w niej mieścić laboratorium 
architektoniczne i biblioteka. Inne kamienice, na których 
nam szczególnie zależy, to kamienica Filmu, w której bę-
dzie można zobaczyć, jak się produkuje filmy. Z kolei ka-
mienica Buntu, Rewolucji i Rewolty jest moją ulubioną.

Kamienice jako symbole różnych zjawisk, tematów 
i kultowych produktów…
Krzysztof Dudek: Właśnie tak. Historię można opowiadać 
i pokazywać na różne sposoby. My swoją opowieść chcemy 
snuć w taki sposób. Najpierw wirtualnie, a jak będzie za-
interesowanie inwestorów i pojawią się środki, to również 
realnie. Muszę podkreślić, że to wszystko, o czym mówimy, 
ma ogromny związek z estetyką. Zarzuca się nam, że jeste-
śmy marzycielami, bo chcemy zmienić gusta Polaków…

A chcecie?
Krzysztof Dudek: Chcemy, bo estetyka ma ogromny 
wpływ na nasze życie i głęboko wierzę w to, że zmieniając 
ją, zmienimy się sami i swoje gusta na lepsze. W każdym 
razie my zaczynamy.

A co z kulturą?
Krzysztof Dudek: Kultura, choć ma ogromny wpływ na na-
sze życie i powinna być dla wszystkich racją stanu, jest niedo-
ceniana. A przecież wszystko jest kulturą – ekonomia, nauka, 
prawo, architektura. Ostatnio przeczytałem „Instynkt Sztu-
ki”, rewelacyjną książkę Denisa Duttona. Twierdzi, że rozwój 
homo sapiens zawdzięczamy opowieściom, czyli kulturze. 
Ludzie pierwotni, przy ognisku opowiadali sobie o zagro-
żeniach ze strony dzikich zwierząt. I właśnie ta narracja po-
zwoliła naszym praprzodkom przetrwać. Teraz, kiedy przed 
nami trudne wyzwania – kolejne fale pandemii i kryzysy go-
spodarcze – musimy pamiętać, że kultura jest naszym zaso-
bem wiedzy, pozwalającym pokonać każdy problem. Dutton 
pisze, że ludzie na całym świecie w niesamowity sposób na-
pędzają się do tworzenia pięknych rzeczy. Wykorzystajmy to!

Zamierzacie także edukować łodzian w zakresie estetyki 
i podnosić ich kompetencje w tym kierunku. Jak to się 
będzie odbywać?
Karolina Karolak: Chcemy zacząć od podstaw i przygoto-
wać łodzian na odbiór takiej architektury, jaką na przy-
kład proponuje Daniel Libeskind, czy inni znakomici ar-
chitekci. Pokazywać, dlaczego te projekty są wyjątkowe, 
czym się wyróżniają w swojej estetyce, dyskutować o nich 
i o innych przykładach z Polski i ze świata.
Ada Słowikowska: Będziemy również pokazywać wszyst-
kie realizowane inwestycje, projekty i działania, które 
wzmacniają ludzką potrzebę aktywnego uczestniczenia 
w kulturze. Chcemy być łącznikiem i pośrednikiem po-
między mieszkańcami Łodzi, a urzędnikami i decydenta-
mi. Tak właśnie widzimy miejsce i rolę inLodz21. Jestem 
pewna, że najlepsze rozwiązania, to wspólne rozwiązania 
i na rzecz tego wspólnego dobra chcemy działać.

Jak chcecie docierać do łodzian?
Karolina Karolak: Pomysłów na projekty kulturalno-es-
tetyczne o charakterze edukacyjnym mamy dużo, choćby 
projekt Edukacji Estetycznej, realizowany we współpra-
cy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego 
i profesor Anetą Pawłowską, która wspiera nas w tym 
projekcie. Mamy pakiet pomocy dydaktycznych dla na-
uczycieli łódzkich szkół, którzy mogą później prowadzić 
dodatkowe zajęcia dla uczniów i pokazywać im zjawiska 
i elementy, które nas otaczają i mają wpływ na nasze ży-
cie. Chcemy, aby wszyscy dostrzegli tę estetykę albo jej 
brak w przedmiotach codziennego użytku, a nie w datach, 
nazwiskach i odległych przykładach.
Ada Słowikowska: Zrozumienie tego, co dzieje się wokół 
nas, jest bardzo ważne. Warto wiedzieć, dlaczego jeden 
kolor sprawdza się na ścianie naszego mieszkania, a drugi 
nie, albo skąd czerpać przykłady estetycznych, praktycz-
nych i ekologicznych rozwiązań, które stosujemy przy 
budowie domu. Wierzymy, że pokazywanie dobrych przy-
kładów z architektury, projektowania wnętrz i innych 
użytkowych rozwiązań, zaważy na naszym życiu prywat-
nym. Jednak najbardziej zależy nam na świadomym ko-
rzystaniu ze wspólnych przestrzeni miejskich. To, jak wy-
gląda nasze otoczenie w pracy, podczas spacerów, spotkań 
ze znajomymi w miejscach publicznych, bezpośrednio 
wpływa na jakość naszego życia. Dlatego im więcej osób 
zadba o naszą wspólną przestrzeń, tym lepiej.

Mało jest w Polsce miast, o których można powiedzieć, 
że są estetyczne. W Łodzi jest z tym jeszcze trudniej. 
Można zmienić tę sytuację?
Ada Słowikowska: Można, a nawet trzeba. Może nie uda 
się zmienić od razu wszystkiego, ale próbować warto. Dla-
tego pracujemy nad konkursem, który pokazywałby i pro-
mował przykłady estetycznych rozwiązań w miejskiej 
przestrzeni. Ma on dotyczyć reklam, które widzimy wokół 
siebie. Łódź jest pod tym względem bardzo nieestetyczna. 
Reklamy są krzykliwe, agresywne i robione według zasa-
dy: „wyróżnij się za wszelką cenę”.

Do walki z bylejakością i brakiem estetyki w przestrzeni 
miejskiej powołaliście nawet swoją Straż Estetyczną…
Karolina Karolak: Można tak powiedzieć, chociaż to z na-
szej strony pewien rodzaj prowokacji i wyraz buntu przeciw-
ko estetycznej bylejakości. Straż Estetyczna to pismo, niere-
gularnik o charakterze fanzinu. Chcemy w nim publikować 
opinie różnych łódzkich artystów, twórców, naukowców, 
wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia na temat szeroko 
pojętej estetyki. Już teraz zapraszamy zainteresowanych. 

RoZMAWIAŁ Robert Sakowski
ZDJęCIE Paweł Keler

Instytucja kultury inLodz21

Łódź, ul. Piotrkowska 122/7
e-mail: sekretariat@inlodz21.pl
www.inlodz21.pl



LIFE IN Łódzkie: Zaczął Pan dosyć wcześnie pracować, 
z czego to wynikało – potrzeb życiowych, czy chęci 
posiadania własnych pieniędzy?
Przemysław Piekielny: Faktycznie, 
gdy miałem 17 lat zacząłem wyjeż-
dżać do pracy za granicę. Myślę, 
że jedno i drugie miało znaczenie. 
W domu była nas niezła gromadka, 
mam pięcioro rodzeństwa i jestem 
najstarszy. Wiadomo, rodzicom nie 
było łatwo, tata wyjeżdżał do pracy za granicę, w związ-
ku z tym często nie było go w domu, ale rodzice zawsze 
dbali o rodzinne więzi, do dzisiaj wszyscy się spotykamy 
przy różnych okazjach.

Jak wydał Pan pierwsze zarobione pieniądze?
Wydałem je na imprezy z kolegami. Chciałem zaimpono-
wać m.in. moim kolegom z klubu, w którym grałem w piłkę 
nożną. I choć zawsze wiedziałem, że mogę liczyć na pomoc 
rodziców, to jak zarobiłem własne pieniądze mogłem sobie 
na więcej pozwolić.

Co z tych lat poświęconych na sport udało się przełożyć 
na biznesowe działania?
Przede wszystkim zawziętość. Gdyby nie sport wydaje mi się, 
że już dawno bym odpuścił w biznesie. Mówi się, że dobrego 
przedsiębiorcę rozlicza się z tego, ile problemów udało mu się 
rozwiązać w ciągu dnia i myślę, że dużo w tym prawdy.

W młodym wieku zaczął Pan swoje biznesowe życie?
Tak, na przestrzeni ostatnich siedmiu, ośmiu lat robiłem na-
prawdę różne rzeczy. Zaczynałem od zakładania ogrodów, 
potem była agencja pracy, następnie pojawiły się konstruk-
cje dachowe, a od dwóch lat także fotowoltaika. Ciężkiej 
pracy nigdy się nie bałem, już jako nastolatek za granicą 
pracowałem po 12-13 godzin dziennie i to właśnie tam po-
myślałem, że chciałbym mieć kiedyś własny biznes.

Dlaczego?
Bo chyba nie lubię być od nikogo zależnym, lubię mieć 
swobodę w działaniach. I nie za bardzo dopowiada mi po-
dejście – czy się stoi, czy się leży i tak mi się należy. A tak 
niestety do pracy podchodziło wielu, z którymi dane 

Uwolnij prąd! było mi pracować za granicą. A ponieważ nie zawsze był 
pod ręką ktoś, kogo mogłem poprosić o pomoc, sam na-
uczyłem się szukać rozwiązań.

Kiedy zajął się Pan konstrukcjami dachowymi? 
Kilka lat temu mój znajomy powiedział o takiej możliwo-
ści, więc pożyczyłem pieniądze i ruszyłem tą drogą. Choć 
na początku nie było łatwo, bo nie mieliśmy żadnego do-
świadczenia w tym zakresie. Byliśmy jednak odważni 
i myślę, że to dobra cecha w biznesie. Jeździliśmy granato-
wym BMW z przyczepką i dobrze pamiętam miny naszych 
pierwszych klientów. Nie do końca wierzyli w to, że wie-
my, co robimy. Cieszę się, że współpraca z jedną z firm, dla 
której jesteśmy podwykonawcami, trwa do dzisiaj. I choć 
z perspektywy czasu wiem dzisiaj, że może droga nie była 
prosta, ale było warto. O to chodzi, żeby stawiać sobie też 
wyzwania. Jak patrzę na swoje dotychczasowe doświad-
czenia to widzę, że sporo tych wyzwań przed sobą już po-
stawiłem, a pewnie kolejne przede mną. Taki już jestem.

Jeden biznes nie wystarczał, że zaczął się Pan 
rozglądać za nowymi możliwościami i związał się 
z branżą fotowoltaiczną?
Może nie tyle, że nie wystarczał. Tak zorganizowałem 
sobie pracę, że na załatwienie wszystkich spraw związa-
nych z tym biznesem potrzebowałem tylko trzech godzin 
dziennie. I doszedłem do wniosku, że potrzebuję kolej-
nego wyzwania. Próbowałem swoich sił w marketingu 
sieciowym, ale uznałem, że się do tego nie nadaję. Potem 
nadarzyła się okazja, by zostać podwykonawcą w firmie 
zajmującej się fotowoltaiką. Spodobało mi się i stwierdzi-
łem, że spróbuję sam. I tak ruszyłem do nowego świata. 
Pracujemy w tym biznesie dwa lata i każdego dnia ciągle 
się czegoś uczymy. Najbardziej zaskakują nas chyba klien-
ci kreatywnością swoich pytań.

Jak minęły te dwa lata w branży OZE?
Jak to u mnie, na ciężkiej pracy. Jak się już angażuję w kon-
kretny temat, to poświęcam sporo czasu, by dobrze zwe-
ryfikować rynek, by móc klientom zaoferować naprawdę 
dobry produkt za przyzwoitą cenę. Jesteśmy rzetelną firmą 
z własnymi ekipami montażowymi, panele i sterownik 
mamy od naprawdę solidnych wykonawców, więc gwaran-
tujemy usługi na odpowiednim poziomie. Obecnie mamy 
w Polsce około pięciu milionów domów jednorodzinnych 
i budują się kolejne, a instalacji na ten moment wykona-
nych przez wszystkie firmy jest nieco ponad czterysta ty-
sięcy. To znaczy, że rynek jest jeszcze bardzo duży.

Ale konkurencja w branży też niemała. Na co 
powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając firmę, która 
zamontuje nam panele fotowoltaiczne?
Będąc klientem, patrzyłbym na pewno na to, czy firma ma 
własne ekipy montażowe. Przy samej instalacji jest wiele 
czynników, które wpływają na to, by wszystko było odpo-
wiednio dobrane. Ważna jest na przykład moc umownac 
czyli wielkość energii, jaką możemy w danej chwili maksy-
malnie pobrać do użytku. Podpisując umowę dystrybucyj-
ną energii elektrycznej, musimy ustalić wysokość tego pa-
rametru. Ważne jest też, by falownik działał odpowiednio. 

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, na-
leży wnikliwie przyjrzeć się parametrom i wydajności 
każdego z elementów, by całość systemu była sprawna 
i wydajna. Bardzo uczulam moich handlowców na to, by 
wszystko dokładnie tłumaczyli i przy okazji edukowali 
naszych klientów. Ja to robię podczas każdego spotka-
nia. Często pierwsze spotkanie to kilka godzin rozmów, 
ale wiem, że tylko dobrze przeprowadzony wywiad i au-
dyt, gwarantuje, iż jesteśmy w stanie obsłużyć klienta 
na odpowiednim poziomie. Dlatego zdarza się, że poleca-
ją mnie klienci, którzy u nas nie kupili paneli. To pewien 
fenomen, bo często słyszę, że zostali przekonani przez 
konkurencję do zakupu, jednak pewne obietnice, które 
usłyszeli nie były zgodne z prawdą. U mnie ta prawda jest 
na pierwszym miejscu.

Jednym słowem biznes dobrze się kręci.
Nie narzekam, ale nie zawsze wszystko układa się tak jak-
byśmy chcieli. Miniony rok nauczył mnie bardzo wiele. 
Na skutek pewnych biznesowych zawirowań musiałem 
zacząć uczyć się sprzedaży i komunikacji, skorzystałem 
z kursów Tomasza Zielińskiego i to był doskonały wybór. 
W swój rozwój zainwestowałem sporo czasu i pieniędzy 
i nie żałuję ani trochę. Nauczyłem się słuchać, nie wie-
dzieć lepiej i naprawdę czuję, że to działa. W ostatnich 
miesiącach firma stale się rozwija, pojawiają się nowi pra-
cownicy, otworzyliśmy filię w Pleszewie i chcemy otwie-
rać następne takie miejsca, bo widzimy, że daje to efekty.

Co jest według Pana ważne w relacjach międzyludzkich 
zarówno tych prywatnych, jak i biznesowych?
Zauważyłem, że najważniejsze to po prostu być sobą i pod-
chodzić do ludzi z ciekawością. Jeśli klient spotyka kolej-
nego handlowca, który mówi taką samą regułkę, niczym 
się nie wyróżnia, może ceny ma nieco niższe, ale nie inte-
resuje się niczym poza podpisaniem umowy, to nic z tego 
nie będzie. Sam bardzo często zadaję sobie pytania: O co 
powinienem zadbać, żeby ktoś chciał z nami współpraco-
wać? Co jest dla drugiej strony ważne? Inaczej mówiąc być 
stomatologiem życia, czyli informować drugą stronę, co 
mamy zamiar zrobić i dotrzymać słowa w drodze.

Jak w kilku zdaniach można opisać program partnerski, 
który stworzyliście?
Szukamy różnych sposobów by opcja, którą proponujemy 
klientom, była dla nich korzystna. Tak pojawił się pomysł 
na bony i partnerów. Chodzi o nieco inną formę informo-
wania kolejnych osób o naszej firmie. Na tym rozwiąza-
niu korzystają trzy strony – po pierwsze osoba, która nas 
poleca, po drugie osoba, która jest potencjalnym nowym 
klientem i my jako firma. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Archiwum prywatne

Wieluń, ul. Wojska Polskiego 63
tel. 661 491 122
e-mail: biuro@uwolnijprad.pl
www.uwolnijprad.pl

o uczciwości w biznesie, zrozumieniu potrzeb klienta, rozwoju i oczywiście 
sposobie pozyskiwania prądu rozmawiamy z Przemysławem Piekielnym, 

właścicielem firmy PG Doradztwo, zajmującej się fotowoltaiką.
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LIFE IN Łódzkie: Można powiedzieć, że tworzycie 
Panowie doskonałą drużynę. Bez wzajemnej 
współpracy zapewne nie moglibyście zapewnić 
Pacjentom szybkiego powrotu do zdrowia?
Dr Marek Krochmalski: Bez dobrze współpracujących 
zespołów nie będzie efektów. Mamy to szczęście w Klini-
ce Medical Magnus, że możemy zajmować się Pacjentami 
kompleksowo, współpracując w różnych obszarach. Oczy-
wiście szczególnie mnie ortopedzie bliska jest współpra-
ca z naszym zespołem fizjoterapeutów, którym od kilku 
miesięcy kieruje Marek Kiljański, konsultant wojewódzki 
ds. fizjoterapii i prezes Polskiego Stowarzyszenia Specja-
listów Fizjoterapii. Cieszę się, że dołączył do nas tak wy-
bitny specjalista. A wracając do wzajemnej współpracy, to 
jest ona niezbędna w każdym wymiarze. Czasami okazuje 
się, że trafia do nas Pacjent na zabieg, tymczasem po po-
nownym przenalizowaniu wszystkich aspektów, okazuje 
się, że warto poczekać i najpierw zobaczyć, jakie efekty 
przyniesie rehabilitacja. To kwestia dobrej diagnostyki.
Dr Marek Kiljański: Dobra diagnostyka jest podstawą 
przywrócenia zdrowia Pacjentowi. A na czym polega do-
bra diagnostyka? Na zadawaniu właściwych pytań. Jeden 
z moich nauczycieli powtarzał, że zawsze trzeba zadać 
trzy pytania w stosunku do Pacjenta i jego problemu: co 
się stało, jak to się stało i dlaczego? I te same pytania mu-
simy zadać sobie – co będę robił, jak będę robił i dlacze-
go? Bo jeśli potrafimy zbliżyć się do prawdy, to będziemy 
skuteczniejsi. Może wyjaśnię na przykładzie. Przychodzi 
Pacjent ze skręconą nogą. Wielu pomyśli, ot banalny pro-
blem – nogę trzeba unieruchomić w gipsie lub ortezie. 
A my w  Medical Magnus zanim to zrobimy, postawimy 
sobie wymienione wyżej pytania i będziemy szukać przy-
czyny, jak w ogóle doszło do takiego zdarzenia. Może się 
okazać, że nie było to zwykłe zdarzenie losowe, tylko kon-
sekwencja wcześniej niezdiagnozowanych problemów 
np. motorycznych. Nam zależy na holistycznym podejściu 
do Pacjenta i Pacjenci za takie podejście cenią nasz zespół.

Co jest najważniejsze w podejściu do Pacjenta?
Dr Marek Krochmalski: Oprócz wspomnianej komplek-
sowości, niezwykle istotna jest empatia i cierpliwość. Pa-
cjenci są coraz bardziej świadomi, dlatego za każdym razem 
tłumaczę im, co chcę osiągnąć poprzez wybraną metodę le-
czenia i jak dokładnie będzie wyglądał cały proces leczenia.

W jedności siła – mistrzowska 
drużyna w centrum Łodzi

o współpracy zespołów ortopedów i fizjoterapeutów, właściwej 
diagnostyce i rehabilitacji rozmawiamy z Markiem Krochmalskim, ortopedą, 

właścicielem Medical Magnus Clinic oraz Markiem Kiljańskim, specjalistą 
fizjoterapii, szefem zespołu fizjoterapeutów w Medical Magnus Clinic. 

się nieskuteczne. W naszym dziale rehabilitacji pracują 
bardzo dobrzy specjaliści, którzy mają do dyspozycji do-
skonały sprzęt.

Czy rehabilitujecie tylko po zabiegach? Czy właśnie 
w przypadku zabiegów ortopedycznych wskazana 
jest wcześniejsza rehabilitacja i dlaczego?
Dr Marek Kiljański: Oczywiście, że jest wskazana, choć 
wielu Pacjentom wydaje się to nielogiczne. Rehabilitacja 
wdrożona przed zabiegami pomoże nam szybciej wrócić 
do zdrowia. Obejmuje ona działania nad prawidłowymi 
zakresami ruchomości stawowej, równoważy napięcie 
mięśniowe, a przede wszystkim ćwiczy aktywności i funk-
cje, które mogą zostać wykluczone w efekcie zabiegu. Moż-
liwości ruchowe przed zabiegiem determinują zdolności 
naszego organizmu do odtworzenia utraconej funkcji! 
Osoby po przebytej rekonstrukcji wiązadła krzyżowego 
kolana muszą bezwzględnie pracować nad ruchomością 
tego stawu przed operacją. Z kolei Pacjenci po endopro-
tezoplastyce stawów biodrowych muszą być wcześniej 
świadomi prawidłowego obciążania kończyn, symetrycz-
nego rozkładu ciężaru ciała, a także odpowiedniego ba-
lansu ciałem podczas nauki chodu. Dzięki temu ograniczą 
niebezpieczeństwo utraty równowagi i upadku. Operacje 
kończyn górnych zawsze wymagają właściwej pracy nad 
siłą mięśniową. Unieruchomienie w opatrunku gipso-
wym lub szynie przez długi czas może skutkować zauwa-
żalnym spadkiem masy mięśniowej oraz przykurczami.

Czy rehabilitacja umożliwia pełny powrót do zdrowia?
Dr Marek Kiljański: To zależy od schorzenia, z jakim 
mamy do czynienia i możliwości organizmu Pacjen-
ta. Mamy dużo przypadków, kiedy rehabilitacja przy-
nosi spektakularne efekty. Oczywiście, zdarza się, 
że pewnych deficytów nie możemy naprawić, jednak 
mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wczesna, 

kompleksowa rehabilitacja jest efektywna. A każdy ruch 
jest lepszy od bezruchu.

Kto może korzystać z rehabilitacji w Klinice?
Dr Marek Kiljański: Pomagamy w powrocie do sprawno-
ści szerokiej grupie Pacjentów. M.in. tym, którzy przygoto-
wują się do lub są po ortopedycznych lub neurochirurgicz-
nych zabiegach operacyjnych, lub potrzebują rehabilitacji 
po zabiegach onkologicznych, w tym mastektomii, oczywi-
ście w sytuacjach nagłych urazów i przy dolegliwościach bó-
lowych spowodowanych różnymi przyczynami. W Medical 
Magnus Clinic mamy także bardzo duże doświadczenie 
w zakresie rehabilitacji osób po endoprotezoplastyce stawów 
kolanowych i biodrowych. Nasz zespół ortopedów operuje 
w ramach kontraktu z NFZ setki Pacjentów rocznie. U nich 
prowadzimy rehabilitację już od pierwszego dnia po zabiegu.
Dr Marek Krochmalski: Liczną grupą naszych Pacjen-
tów są także osoby, które uległy urazom sportowym. Za-
praszamy. Dobrze zadbamy o każdego Pacjenta!

Czy po wszczepieniu komórek macierzystych, 
w czym zresztą specjalizuje się Klinika Medical 
Magnus, także konieczna jest rehabilitacja?
Dr Marek Krochmalski: Z naszych doświadczeń wynika, 
że jak najbardziej. Obecnie startujemy z projektem badaw-
czo-rozwojowym w tym zakresie. Ale o tym będę mógł powie-
dzieć więcej w kolejnym wywiadzie dla LIFE IN Łódzkie. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Justyna Tomczak

Łódź, ul. Kopernika 38
tel. 42 253 19 16
rehabilitacja@mmcenter.pl
www.mmcenter.pl

Od czego zależy powodzenie procesu rehabilitacji?
Dr Marek Kiljański: Ponieważ w Klinice Medical Magnus 
leczymy wielu sportowców, pozwolę sobie na użycie sporto-
wego odniesienia. Proces rehabilitacji to nic innego jak tre-
ning zawodnika, którego chcemy przygotować na mistrzo-
stwa. Mistrzostwo w przypadku naszych Pacjentów jest 
bardzo indywidualnie postawionym celem. Dla jednych to 
samodzielne poruszanie się, dla innych uniesienie szklan-
ki, a jeszcze dla innych powrót do większej liczby treningów 
tenisa na korcie. I choć Pacjentom często się wydaje, że nie 
widzą postępów, to naszym celem jako terapeutów jest po-
kazanie im tego. Przykładowo Pacjent po udarze nie mógł 
utrzymać szklanki, teraz już może, a co za tym idzie stał się 
bardziej samodzielny, bo sam może się już napić. Cele zawsze 
stawiamy indywidualnie i co ważne nie tylko my je określa-
my, robimy to wspólnie z Pacjentami. I jeszcze jedna ważna 
rzecz, jestem zwolennikiem leczenia bez leczenia. Wiem, jak 
to brzmi, ale tu chodzi tylko, a może aż tylko o wyelimino-
wane złych nawyków z naszego codziennego życia, podczas 
pracy, siedzenia przed telewizorem, jazdy samochodem, czy 
także odpowiedniego doboru wysokości domowych mebli.

Czy efekty dobrze przeprowadzonego zabiegu 
ortopedycznego, można zniweczyć nie wdrażając 
odpowiedniej rehabilitacji?
Dr Marek Krochmalski: Zawsze podkreślam, że sama 
operacja to część sukcesu. Pacjenci czasami uważają, że wraz 
z udanym zabiegiem, kończy się proces leczenia. A tymcza-
sem bez dobrze dobranego procesu rehabilitacji, cały efekt 
przeprowadzonego zabiegu można zniweczyć.
Dr Marek Kiljański: W zależności od rodzaju przeprowa-
dzonego zabiegu wdrażamy odpowiednie postępowanie 
rehabilitacyjne, dobieramy takie, jakie jest najlepsze dla 
danego Pacjenta. Jeszcze raz podkreślę, że dla nas liczy 
się konkretny człowiek, Pacjent i jego schorzenie, a nie 
sztywno nakreślone ramy działania, które mogą okazać 

Zależy nam na holistycznym podejściu 
do Pacjenta i Pacjenci za takie 
podejście cenią nasz zespół „

Doktor Marek Kiljański, specjalista fizjoterapii i doktor Marek Krochmalski, ortopeda
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LIFE IN Łódzkie: W Klinice Medical Magnus 
utworzono Centrum Leczenia Nietrzymania Moczu 
i Rewitalizacji Okolic Intymnych. Czy problem jest 
aż tak duży, aby była potrzeba organizacji oddzielnej 
gałęzi w działalności placówki i stosowania 
specjalnych metod leczenia?
Dr n. med. Kamil Burzyński: Nietrzymanie moczu jest 
problemem społecznym. Jako urolog obserwuję go od wielu 
lat. To choroba, która w znacznym stopniu obniża komfort 
życia, negatywnie wpływa na życie seksualne, a z czasem 
może nawet prowadzić do wycofania się z wszelkich ak-
tywności społecznych. Dlatego właśnie, dostrzegając ten 
problem i widząc, że dla wielu kobiet jest to nadal temat 

bardzo wstydliwy, postanowiliśmy otoczyć je opieką i spra-
wić, by znowu poczuły się w pełni komfortowo i mogły 
czerpać radość z życia oraz swobodnie, bez skrępowania 
pracować zawodowo.

Skąd się biorą problemy z nietrzymaniem moczu?
Przyczyn jest kilka. Często winowajcą okazują się proste do 
wyleczenia infekcje układu moczowo-płciowego, których 
jednym z pierwszych objawów są właśnie objawy nietrzy-
mania moczu. Jednak w większości przypadków choroba 
ma bardziej skomplikowane podłoże i jest często konse-
kwencją obniżenia narządów rodnych, pochwy, pęcherza, 
odbytu. Uszkodzeniu ulegają struktury podtrzymujące 

Problemy z nietrzymaniem moczu

Mamy na to rozwiązanie
Współczesna medycyna oferuje wiele skutecznych i także małoinwazyjnych 
możliwości leczenia nietrzymania moczu. Pamiętajmy, że bagatelizowanie 
tego problemu może znacznie utrudnić nam codzienne funkcjonowanie 
i doprowadzić do zaburzeń życia emocjonalnego oraz zawodowego 

– podkreśla dr n. med. Kamil Burzyński, urolog Centrum Leczenia Nietrzymania 
Moczu i Rewitalizacji okolic Intymnych w Klinice Medical Magnus.

narządy miednicy mniejszej. Często zdarza się to u Pań 
po przebytych porodach oraz u Pań po menopauzie.

Czy jest jakaś skala nietrzymania moczu?
Są różne formy nietrzymania moczu. Najczęściej mamy 
do czynienia z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, czyli 
popuszczamy, gdy nosimy ciężkie przedmioty, biegamy, 
tańczymy, śmiejemy się, kaszlemy, kichamy. Dlaczego tak 
się dzieje? Ponieważ uszkodzony został aparat zamykający 
cewkę moczową, osłabione są mięśnie dna miednicy lub 
brakuje hormonów w okresie menopauzy i cewka moczowa 
przestaje być szczelna. Wyróżniamy też naglące nietrzy-
manie moczu. To dolegliwość polegająca na mimowolnym 
wycieku moczu, który poprzedza lub któremu towarzyszy 
nagłe, niemożliwe do opanowania parcie na mocz. Wiele 
Pacjentek cierpi na tzw. postać mieszaną nietrzymania mo-
czu, w której dolegliwości powodowane są obu wcześniej 
wymienionymi przyczynami. Może też występować nie-
trzymanie moczu wynikające z zaburzeń neurologicznych, 
czy z przepełnienia pęcherza moczowego.

Co powinno skłonić nas do wizyty u lekarza?
W zasadzie każdy epizod związany z niekontrolowanym od-
dawaniem moczu, dyskomfortem w okolicy krocza, czy bóle 
brzucha podczas mikcji. Współczesna medycyna oferuje 
wiele skutecznych możliwości leczenia tego schorzenia.

Jakie są metody leczenia nietrzymania moczu?
W Klinice Medical Magnus skupiamy się głównie na niein-
wazyjnych metodach leczenia nietrzymania moczu, wy-
korzystując do tego nowoczesne urządzenia medyczne. 
Jako jedyni w Łodzi wykorzystujemy w codziennej pracy 
urządzenie SonoCare, które emituje terapeutyczne nanoul-
tradźwięki, dzięki którym prawidłowo zaczynają pracować 
mięśnie zaciskające cewkę moczową. Wykorzystujemy też 
biostymulację laserową oraz trenażer wzmacniający mię-
śnie dna miednicy. Stosujemy terapie łączone i dzięki temu 
osiągamy wysoką skuteczność leczenia.

Kiedy stosujecie technologię SonoCare?
Stosujemy ją głównie w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, 
bo w tym wypadku daje najlepsze efekty. Rekomendujemy 
serię trzech zabiegów SonoCare w odstępach miesięcznych 
połączoną z terapią laserową i trenażerem wzmacniającym 
mięśnie Kegla, następnie zabiegi przypominające co kilka 
miesięcy w zależności od potrzeb. Kluczem do wyleczenia 
jest prawidłowa diagnoza i zastosowanie indywidualnego 
planu leczenia. Odpowiednio dobrana terapia, z reguły 
trwająca kilka miesięcy, gwarantuje całkowity lub częścio-
wy powrót do zdrowia.

Wiele Pacjentek odwleka decyzję o leczeniu, myśląc, 
że z tą dolegliwością trzeba po prostu żyć.
Niepotrzebnie. Dobre wyniki leczenia nietrzymania moczu 
powinny skłonić kobiety dotknięte tą dolegliwością do po-
rzucenia obaw oraz lęku, i jak najszybszego skontaktowania 
się z lekarzem. Zapraszamy do naszego Centrum. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Justyna Tomczak

Urządzenia wykorzystywane w Klinice Medical Magnus:

SonoCare

 z Światowej klasy urządzenie wyprodukowane przez lidera 
na rynku technologii ultradźwięków w medycynie. SonoCare wy-
korzystuje nano-ultradźwięki o różnych częstotliwościach, które po-
zwalają na leczenie nietrzymania moczu oraz rewitalizację pochwy 
i okolic intymnych w całkowicie bezbolesny i bezpieczny sposób. 
Zabieg jest nieinwazyjny, nie wymaga rekonwalescencji. Po zabiegu 
trwającym od kilku do kilkudziesięciu minut, Pacjentka może wrócić 
do swoich codziennych aktywności.

Laser biostymulacyjny
 z Nowoczesny diodowy laser terapeutyczny DoRIS – CTL 1106MX 

o szerokim zastosowaniu, w tym m.in. w przebiegu leczenia nietrzy-
mania moczu, przy stanach zapalnych pęcherza moczowego i cew-
ki moczowej. Dzięki terapii uzyskuje się działanie przeciwobrzękowe, 
przeciwzapalne i poprawiające ukrwienie narządów. Jest to niein-
wazyjny i bezbolesny zabieg dopochwowy trwający kilka minut.

Trenażer eXcio-Pelvictrainer

 z Urządzenie do wzmacniania mięśni dna miednicy z biofe-
edbackiem. Pacjentka wykonuje ćwiczenia w pozycji siedzącej 
w pełni ubrana, co pozwala na spokojny i komfortowy trening. 
Biofeedback rejestruje aktywność mięśni dna miednicy podczas 
napinania, rozluźniania oraz czas trwania skurczu, a na monitorze 
Pacjentka widzi dokładnie czy ćwiczy prawidłowo. Dzięki kilku 
cyklom 20-minutowych ćwiczeń, Pacjentki znacząco wzmacniają 
odpowiednie mięśnie i zaczynają kontrolować swój organizm.

skuteczne leczenie nietrzymania moczu 

Dr n. med. Kamil Burzyński, Ordynator Oddziału Urologii w Medical Magnus Clinic

Łódź, ul. Kopernika 38
tel. 42 253 19 00, 572 344 362
urologia@mmcenter.pl
www.mmcenter.pl
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LIFE IN Łódzkie: Velvet Clinic to nowoczesna klinika 
medycyny estetycznej i laseroterapii, która nieustannie 
wprowadza nowe technologie. W ofercie pojawiła się 
ginekologia estetyczna w zakresie rewitalizacji miejsc 
intymnych. Kobiety nie wstydzą się przychodzić do kliniki 
z intymnymi problemami?
Dr n. med. Karolina Garnysz: Tematy związane z seksem, 
strefą miejsc intymnych, ich dysfunkcjami wciąż są w na-
szym kraju w dużej mierze tematami tabu. Na szczęście 
z roku na rok rośnie świadomość, że podobnie jak inne 
schorzenia, które utrudniają nam codzienne funkcjono-
wanie, można także leczyć dysfunkcje miejsc intymnych 
i poprawiać komfort życia. Pamiętajmy o tym, że sfera 
intymna bardzo przekłada się na radość życia, poczucie 
szczęścia, samospełnienia i zadowolenia z siebie. Dlacze-
go więc mielibyśmy sobie to odbierać?

Czym tak dokładnie zajmuje się ginekologia estetyczna?
Przede wszystkim przywróceniem prawidłowego funkcjo-
nowania narządów płciowych oraz korekcją ich wyglądu. 
Naszą ofertę kierujemy do kobiet w różnym wieku, bo pro-
blemy mogą pojawić się u młodych kobiet, po porodzie lub 
w związku z menopauzą. Oczywiście pomagamy też Paniom, 
które pragną poprawić jakość życia seksualnego. Zawsze 
podkreślam, że zmiany w narządach płciowych doprowa-
dzają do utraty pewności siebie, oddalenia się od partnera, 
a tym samym osłabienia relacji w związku.

Są różne sposoby na rewitalizację miejsc intymnych. 
W Velvet Clinic jako jedyni w Łodzi wykorzystujecie 
nowoczesne urządzenie SonoCare. Dlaczego?
Paniom można pomóc na wiele sposobów. My zdecydo-
waliśmy się wykorzystywać urządzenie SonoCare, bo to 
przebadana klinicznie i skuteczna technologia o szerokim 
zastosowaniu. Velvet Clinic, to część całego kompleksu 
Medical Magnus Center, więc naszym Pacjentkom staramy 
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Piękna w każdym aspekcie
Dbając o swoje ciało nie możemy 

zapominać o okolicach intymnych, 
bo spełniona i pewna siebie kobieta, to 
nie tylko piękny wygląd, zadbana skóra, 
to także satysfakcja z życia seksualnego, 

co przekłada się na poprawę życia 
codziennego i wzrost poczucia własnej 

wartości. Rozmawiamy z dr. n. med. 
Karoliną Garnysz, ginekologiem, 
specjalistą w zakresie ginekologii 
estetycznej z Velvet Clinic, kliniki 

medycyny estetycznej i laseroterapii.

pochwy poprzez pobudzenie jej tkanek do odnowy, dzięki 
odpowiedniemu ukrwieniu. Ściany pochwy obkurczają 
się, dzięki czemu poprawią się doznania seksualne. Myślę, 
że bardzo dobrze zobrazuje czym jest rewitalizacja okolic in-
tymnych, wyjaśnienie pochodzenia słowa „rewitalizacja”. 
Otóż „revita” z łaciny oznacza dosłownie przywrócenie do 
życia. Po drugie pomaga Paniom wchodzącym w menopau-
zę. Mówimy wówczas o okresie wygasania kobiety, a to wią-
że się w obrębie narządów płciowych z uczuciem suchości 
w pochwie, dyskomfortem zarówno podczas stosunku, jak 
i oddawania moczu. Dzięki zabiegom z użyciem technologii 
SonoCare zmniejsza się uczucie suchości w pochwie, zwięk-
sza się jej nawilżenie i elastyczność, czyli przywraca się jej 
fizjologiczne funkcje. W efekcie Paniom wraca radość ży-
cia, nie tylko z powodu satysfakcji z życia seksualnego, ale 
także poprawy funkcjonowania w życiu codziennym.

No właśnie skoro mowa o satysfakcji z życia seksualnego, 
to czy Panie będące na innym etapie, niż wspomniane 
wcześniej dwie grupy, mogą skorzystać z zabiegów przy 
użyciu SonoCare?
Oczywiście, wszystkie Panie, które chociażby nie mają satys-
fakcji ze swojego życia seksualnego, mogą w każdej chwili 
zapisać się na konsultację ginekologiczną. Najpierw bowiem 
musimy dociec przyczyn takiego stanu rzeczy, bo może się 
okazać, że nie wynika ona ze zmian, jakie zaszły w obszarze 
stref intymnych, a ma zupełnie inne podłoże.

Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
SonoCare w swojej technologii wykorzystuje nano-ultra-
dźwięki o częstotliwości 1,3 oraz 10 MHz, co zapewnia sze-
rokie spektrum jego zastosowania i dotarcia nawet do głę-
bokości 50 mm! Urządzenie działające na podobnej zasadzie 
wykorzystywane jest już od dłuższego czasu do nieoperacyj-
nego liftingu twarzy. Zabieg pozwala na uzyskanie aż trzech 
efektów: nietermicznego, termicznego i biologicznego.

Na czym one polegają?
Nietermiczny zapewnia widoczną poprawę w przypadku 
łagodnej postaci nietrzymania moczu oraz pomoc w zakre-
sie suchości pochwy. Termiczny prowadzi do zagęszczenia, 
ujędrnienia i napięcia skóry poprzez stymulację włókien 
kolagenowych i przebudowę elastyny. Biologiczny pozwala 
na dotlenienie skóry poprzez rozszerzenie naczyń krwiono-
śnych oraz zwiększenie ciśnienia przepływu krwi, co spra-
wia, że doznania seksualne są mocniej odczuwalne.

Czy zabiegi są bolesne?
Zabieg z użyciem nano-ultradźwięków jest całkowicie 
bezinwazyjny, nie powoduje żadnych skutków ubocz-
nych, a jego efektami możemy cieszyć się od razu. To za-
bieg szybki, bezpieczny i bezbolesny, wręcz przyjemny, 
nie wymaga rekonwalescencji, więc pozwala wrócić do 
codziennej aktywności zaraz po jego przeprowadzeniu. 
Jedynym skutkiem są imponujące efekty! (śmiech)

Ile takich zabiegów trzeba wykonać?
Terapia obejmuje trzy zabiegi wykonywane w odstępie mie-
siąca. Później w ciągu pół roku albo roku można wykonać za-
bieg przypominający, by utrwalić efekt. Pamiętajmy jednak, 

Łódź, ul. Kopernika 38
tel. 42 253 19 50, 510 060 918
biuro@velvetclinic.pl
www.velvetclinic.pl

że każdy przypadek jest inny i może się okazać, że potrzeb-
nych będzie nieco więcej zabiegów i z różną częstotliwością.

Jak długo trwa sam zabieg?
Od sześciu minut do godziny. Wszystko zależy od wskazań 
i kwalifikacji do zabiegu podczas konsultacji. Jedno jest 
pewne: jest bardzo przyjemny!

Czy SonoCare można też wykorzystać do poprawy 
wyglądu zewnętrznych narządów płciowych?
Jak najbardziej. Część Pań jest niezadowolona z wyglądu 
zewnętrznego swoich narządów płciowych, dlatego coraz 
bardziej popularne są zabiegi wybielania, rozjaśniania 
okolicy warg sromowych oraz ich uelastyczniania.

Kiedy warto pomyśleć o takim zabiegu i wizycie 
u ginekologa?
Kiedy czujemy, że coś nam przeszkadza i nie wiemy jesz-
cze o co chodzi, przestajemy odczuwać satysfakcję z życia 
seksualnego, odczuwamy suchość w pochwie, nie czujemy 
się komfortowo, to właśnie jest ten moment, kiedy należy 
udać się do ginekologa. Zawsze skupiamy się na wyglądzie 
zewnętrznym, a nie myślimy o tym, że jeśli starzeje nam 
się skóra twarzy, to w innych miejscach również ten pro-
ces zachodzi. To niby takie oczywiste. Skupiamy się za-
wsze głównie na twarzy. Systematycznie wykonujemy za-
biegi pielęgnacyjne na ciało, to dlaczego nie dbać o okolice 
intymne, które też tak naprawdę sprawiają, że jesteśmy 
pewne siebie i poprawiają nam komfort życia codzienne-
go. Dbając o twarz nie zapominajmy o innych okolicach, 
bo jednak spełnienie kobiety, to nie tylko piękna skóra, to 
także pewność siebie w innych sferach życia. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Justyna Tomczak

się pomagać kompleksowo w każdym wymiarze. SonoCa-
re służy nie tylko do rewitalizacji miejsc intymnych, ale 
także sprawdza się w leczeniu wysiłkowego nietrzyma-
nia moczu, którym zajmuje się nasze Centrum Leczenia 
Nietrzymania Moczu i Rewitalizacji Okolic Intymnych, 
pod opieką dr. n. med. Kamila Burzyńskiego, Ordynatora 
Urologii w Medical Magnus Clinic.

Komu dedykowane są zabiegi SonoCare?
Szczególnie dwóm grupom Pacjentek. Po pierwsze młodym 
Paniom po porodach zarówno fizjologicznych, jak i po ce-
sarskim cięciu, które pomimo upływu czasu niezbędnego 
do powrotu do stanu sprzed ciąży, odczuwają dyskomfort 
podczas stosunku i nie czerpią już satysfakcji podczas zbli-
żeń. Zabieg z użyciem SonoCare spowoduje ujędrnienie 

Sfera intymna bardzo przekłada się 
na radość życia, poczucie szczęścia, 

samospełnienia i zadowolenia z siebie „

Dr n. med. Karolina Garnysz – specjalista ginekologii este-
tycznej w Velvet Clinic

SonoCare do rewitalizacji zewnętrznych i wewnętrznych 
okolic intymnych
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LIFE IN Łódzkie: Czym zajmuje się 
stomatologia estetyczna?
Aneta Grochowina: Najkrócej mówiąc przywracaniem 
pięknego uśmiechu. To właśnie dzięki stomatologii este-
tycznej możemy cieszyć się zdrowymi, pięknymi zębami 
dopasowanymi do rysów naszej twarzy i osobowości.

Od czego zaczyna się praca nad pięknym uśmiechem?
Aneta Grochowina: Jak w przypadku każdego leczenia od 
dokładnej diagnostyki, czyli oceny stanu uzębienia i jamy 
ustnej. I w tym przypadku sięgamy po zdobycze techniki, no-
woczesną diagnostykę obrazową radiologiczną, fotograficz-
ną oraz cyfrowe projektowanie uśmiechu, tak aby pacjent 
mógł zobaczyć, jaki będzie efekt po zakończeniu leczenia.

Czy do projektowania takiego uśmiechu wykorzystujecie 
też specjalne oprogramowanie?
Aneta Grochowina: Metamorfozę uśmiechu planujemy, 
wykorzystując cyfrową technologię – Digital Smile Design 
– dzięki której pacjent praktycznie od razu może zobaczyć 
projekt swojego nowego uśmiechu.

Jak przebiega projektowanie uśmiechu?
Aneta Grochowina: Projektowanie uśmiechu rozpoczy-
na się od zebrania niezbędnych materiałów, wykonania 
sesji fotograficznej, przeglądu uzębienia, analizy zgryzu, 
zaplanowania leczenia oraz higienizacji. W niektórych 
przypadkach wskazane jest także nagranie krótkiego 
filmu, na którym widać mimikę twarzy pacjenta pod-
czas okazywania emocji. Wykonywane są także zdjęcia 
RTG, a w razie potrzeby robiona jest również tomografia 
komputerowa. Na podstawie tych wszystkich zebranych 
materiałów powstaje projekt nowego uśmiechu, będący 
kluczowym elementem dalszej pracy. Projektowanie od-
bywa się w formie cyfrowej, bezpośrednio na wybranym 
zdjęciu pacjenta. Metoda Digital Smile Design daje moż-
liwość wyboru docelowego kształtu, długości, struktury 
i koloru zębów w wersji cyfrowej, dając pacjentowi pełne 
spektrum możliwości zmiany jego uśmiechu.

Jedną z możliwości poprawy estetyki uzębienia są 
licówki. Kiedy się najlepiej sprawdzają?
Paweł Szczegielniak: Licówki to oczywiście najprostszy 
i najskuteczniejszy sposób na poprawę wyglądu zębów, 
ale nie tylko. Doskonale sprawdzają się także w przypadku 
uszkodzonych, nierównych, czy przebarwionych zębów 
oraz likwidacji szpar między zębami. Można je zakładać 
zarówno na pojedynczych zębach, a także na powierzch-
niach zewnętrznych zębów zlokalizowanych w górnym 
i dolnym łuku zębowym. Najczęściej licówki zakłada się 
na osiem przednich górnych zębów, czyli na te zęby, które 
są najbardziej widoczne podczas mówienia i uśmiechu. 
Możemy zaproponować dwa rodzaje licówek: porcelano-
we i kompozytowe. Te pierwsze to najbardziej zaawanso-
wana forma nakładek na zęby. Cienkie plastry porcelany 
mają od 0,4 do 1,5 mm, a ich trwałość szacuje się na 10-15 
lat. Zdecydowanie krótszą żywotnością cechują się liców-
ki kompozytowe, ich trwałość ocenia się na 3-5 lat, są tak-
że mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne i przebar-
wienia. Możemy założyć także ultracienkie licówek, które 

Uśmiechnij się! 
Nie możesz? Pomożemy

Chcesz się cieszyć pięknym uśmiechem każdego dnia? W Aneta Dental Clinic 
Art zespół specjalistów pomaga pacjentom pozbyć się stresów i kompleksów 

związanych z nieestetycznym wyglądem zębów i ich brakami. Tu przekonamy się, 
że czasami niewielka korekta wyglądu uzębienia znacznie poprawia komfort życia 

i samopoczucie. Ta łódzka klinika specjalizuje się w leczeniu implantologicznym 
i stomatologii estetycznej. Rozmawiamy z lekarzami Anetą Grochowiną, 
Michałem Trzosem, Arturem Madalińskim i Pawłem Szczegielniakiem. 

praktycznie nie wymagają szlifowania zębów. Klasyczne 
licówki wymagają zeszlifowania około 0,5-0,75 mm, ultra-
cienkie zaledwie 0,3 mm szkliwa.

A co z brakami w uzębieniu?
Michał Trzos: Na szczęście stomatologia dostarcza wielu 
metod, które pozwalają uzupełnić braki w uzębieniu. Pa-
miętajmy o tym, że braki w uzębieniu to nie tylko problem 
natury estetycznej, ale także zdrowotnej całego organi-
zmu. Mogą prowadzić m.in.  do  wielu chorób (zwłaszcza 
układu pokarmowego), bólów głowy, wad zgryzu. W na-
szej pracy szczególną uwagę przywiązujemy do funkcjo-
nalnej rekonstrukcji zwarcia, czyli pełnego odtworzenia 
wszystkich zębów, aby umożliwić pacjentom gryzienie 
i mówienie z pełnym komfortem. Oferujemy rekonstruk-
cje protetyczne oparte na koronach, mostach i implantach 
tytanowych możliwych do wykonania w każdych warun-
kach kostnych.

Czy implanty to obecnie najlepsze rozwiązanie?
Aneta Grochowina: Odpowiem tak: od ponad 40 lat 
z pewnością najwygodniejsze i najbardziej komfortowe 
w codziennym użytkowaniu ze wszystkich dostępnych.

Dlaczego?
Aneta Grochowina: Powodów jest kilka. Gdy w przypad-
ku utraty jednego zęba, chcemy zastosować tradycyjny most 
oparty na zębach własnych pacjenta, lekarz musi te zęby 
oszlifować, a to wiąże się z bezpowrotnym uszkodzeniem ich 
struktury. Gdy natomiast brakuje większej liczby zębów, za-
stąpienie ich implantami wcale nie oznacza, że trzeba użyć 
tyle samo implantów, ile brakuje zębów. Istnieją metody po-
zwalające przy pomocy kilku wszczepów stomatologicznych 
uzupełnić cały łuk zębowy. Takie rozwiązanie jest wygodne 
i trwałe, wymaga jedynie dbałości o higienę jamy ustnej, 
bo o implanty należy dbać tak samo, jak o zęby własne.

Kto nam pomoże, gdy mamy nieestetyczny zgryz?
Artur Madaliński: Ortodonta. Pierwszym etapem lecze-
nia ortodontycznego jest przeprowadzenie szczegółowego 
wywiadu z pacjentem, zapoznanie się z wynikami badań 
klinicznych, wykonanie profesjonalnej fotografii twarzy, 
wykonanie zdjęć diagnostycznych RTG (zdjęcia pantomo-
graficznego i cefalometrycznego) oraz pobranie skanu zgry-
zu. Na podstawie oczekiwań pacjenta oraz otrzymanych 
wyników przygotowywany jest dokładny plan leczenia. Le-
karz dobiera odpowiedni typ aparatu ortodontycznego oraz 
określa przybliżony czas trwania leczenia. Alternatywą dla 
aparatów stałych są nowoczesne nakładki na zęby invisali-
gn, które pozwalają na korekcję ustawienia zębów.

W jakim wieku zdecydować się 
na leczenie ortodontyczne?
Aneta Grochowina: Nie ma jednej reguły, dlatego noszenie 
aparatu nie zależy od wieku pacjenta. Są aparaty zalecane 
dzieciom, są również takie, które noszą dorośli. Głównymi 
przesłankami, które powinny skłonić do wizyty u ortodonty, 
będą następujące objawy: krzywo ustawione zęby, nieeste-
tyczny profil twarzy, pogłębiona bruzda pomiędzy wargą 
dolną a bródką, trudność w zamknięciu ust z powodu zbyt 
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wystających zębów, rozszczep podniebienia, zwężona szczę-
ka, częste infekcje próchnicze, urazy mechaniczne zębów, 
widoczne przesunięcia zębów, bóle żuchwy i głowy.

To chyba na koniec zostały nam już tylko jedne 
z prostszych zabiegów. Nie wspomnieliśmy jeszcze 
o wybielaniu i oczyszczaniu zębów z kamienia.
Paweł Szczegielniak: Faktycznie najprostszym zabie-
giem w stomatologii estetycznej jest wybielanie. W na-
szej klinice mamy do wyboru kilka metod, dzięki któ-
rym można osiągnąć efekt pięknych, białych zębów. 
Pierwszą z nich jest wybielanie z użyciem nakładek ze 
specjalnym żelem. Na podstawie pobranego wycisku, 
czyli odwzorowania kształtu zębów i dziąseł, przy-
gotowywane są dla pacjenta nakładki do stosowania 
w domu. Wraz z nakładkami pacjent otrzymuje żel 
wybielający. Nakładek używa się jeden raz dziennie, 
najczęściej podczas snu. W tym przypadku proces wy-
bielania trwa około dwóch tygodni. Co do oczyszczania 
zębów z kamienia to najlepsze jest połączenie skalingu 
z piaskowaniem zębów. Najważniejsze jest byśmy tego 
typu zabiegi, wykonywali raz na pół roku.

Dlaczego o piękny uśmiech warto zadbać w Aneta Clinic 
Dental Art?
Aneta Grochowina: Po pierwsze możemy pochwalić się 
wieloletnią praktyką i doświadczeniem w zakresie le-
czenia kompleksowego i protetycznego oraz posiadaną 
wiedzą z tego zakresu popartą licznymi certyfikatami. 
Po drugie w naszej pracy liczy się dokładność i jakość. 
Wszystkie zabiegi są precyzyjnie planowane w opar-
ciu o nowoczesne techniki stosowane w stomatologii. 
Po trzecie wyróżnia nas kompleksowa diagnostyka, 
dzięki której jesteśmy w stanie zaproponować pacjento-
wi najlepszą z możliwych opcji leczenia. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIA Paweł Keler

Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
e-mail: recepcja@anetaclinic.pl
www.anetaclinic.pl

Klinika stomatologiczna 

Aneta Clinic Dental Art 
to zespół doskonałych specjalistów

Dorota Laskiewicz

Pielęgniarka dyplomowana. Ukończyła studia li-
cencjackie na kierunku zdrowie publiczne, otrzy-
mując tytuł – Specjalisty Zdrowia Publicznego. 
od 20 lat pracuje w gabinetach stomatologicz-
nych. Stale podnosi swoje kwalifikacje.

Dominika Rafałek

Uczęszcza do szkoły o profilu higienistka stoma-
tologiczna, w czerwcu po egzaminach będzie 
dyplomowaną higienistką. W naszym gabinecie 
asystuje przy zabiegach.

Karolina Pokoca

Zawsze uśmiechnięta, cierpliwa, wyrozumiała. 
Dba o pacjentów i cały zespół. Umawia wizyty, 
pilnuje terminów i zawsze doradzi, gdy potrzeba 
jakichkolwiek informacji.

Dorota Kapusta

Higienistka stomatologiczna. Pomaga w spra-
wach organizacyjnych gabinetu. Nadzoruje 
sterylizację i przestrzeganie aseptyki. Przyjmu-
je pacjentów na zabiegi higieniczne, instruktaż 
higieny jamy ustnej. Ukończyła szereg kursów.

Doktor Artur Madaliński

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego 
na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Nie-
ustannie doskonali swoją wiedzę oraz umiejęt-
ności w zakresie stomatologii zachowawczej 
i estetycznej, endodoncji, chirurgii stomatolo-

gicznej oraz protetyki, uczestnicząc w licznych kursach i konfe-
rencjach. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze technologie, 
by wykonywane usługi były na najwyższym poziomie. Jest 
niezwykle skrupulatny, a pacjenci doceniają jego profesjonalne 
i życzliwe podejście.

Doktor Paweł Szczegielniak

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Laure-
at polskiej edycji międzynarodowego programu 
„3M Dentist of the Future”. Główny organizator 
międzynarodowych konferencji stomatologicz-
nych takich jak Hollyłódź Smile czy Dental Soft 

Skills. od lat intensywnie szkoli się w zakresie stomatologii es-
tetycznej, endodoncji, protetyki i chirurgii, korzystając z wiedzy 
najlepszych polskich i zagranicznych wykładowców. Zależy mu 
na tym, aby każdy pacjent jak najbardziej świadomie uczestni-
czył w procesie leczenia. Piękny i zdrowy uśmiech zadowolone-
go pacjenta jest dla niego najlepszą nagrodą.

dr n. med. lek. stom. Aneta Grochowina 
założycielka kliniki

Zdobywała wiedzę i doświadczenie z zakresu 
implantologii w najznamienitszych ośrodkach 
szkoleniowych w Polsce, ale przede wszyst-
kim za granicą, m.in. w School of Dentistry 
w Chappell Hill (University of The North Carolina, 

prof. Lindon Cooper), w Mediterranean Prosthodontic Instiute 
w Hiszpanii (prof. F. Rojaz-Vizcaja), w Bicon Institute w Bosto-
nie, w Wiedniu u prof. R. Eversa, w Rzymie i na Uniwersytecie 
w Kartagenie u prof. Mauro Marincola, a także we Frankfurcie n. 
Menem, w Haidelbergu u prof. M. Stiegmanna oraz w Instytucie 
Straumann w Bazylei. Zwieńczeniem wiedzy i doświadczenia 
było uzyskanie międzynarodowego tytułu Master of Scien-
ce z zakresu implantologii i periodontologii na Uniwersytecie 
w Luxemburgu w sierpniu 2020 roku.

Doktor Michał Trzos

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
nieustannie rozwija się w wielu dziedzinach, 
głównie stomatologii zachowawczej oraz pro-
tetyce. Wspólnie z pasjonatami i aktywistami 
młodego pokolenia stara się poszerzać możli-

wości rozwoju już od początków kariery, poprzez organizacje 
szkoleń i międzynarodowych konferencji stomatologicznych 
takich jak Hollyłódź Smile czy Dental Soft Skills. Jako wykła-
dowca dzieli się swoją wiedzą ze studentami w największych 
miastach Polski. W klinice zajmuje się stomatologią zachowaw-
czą, leczeniem kanałowym w mikroskopie zabiegowym oraz 
protetyką stomatologiczną. Zależy mu na pełnym rozumieniu 
potrzeb człowieka, dlatego w codziennej pracy stawia na do-
brą komunikację.
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Często klientki decydują się na taką zmianę? Częściej 
z brunetki chcemy być blondynkami, czy odwrotnie?
Częściej chcemy z brunetki przeistoczyć się w blondynkę, ale 
zauważamy, że panie coraz częściej odwracają się w kierun-
ku natury. I to nas bardzo cieszy. Coraz częściej klientki, chcą 
mieć bardziej naturalny kolor, jeśli blond to odcień bardziej 
piaskowego. Sztuczne kolory odchodzą do lamusa. Lubimy 
naturalne kolory, piękne wypielęgnowane włosy, które lśnią 
i są zadbane, wówczas kolor ma taki efekt 3D.

Jak proces koloryzacji, wpływa na włosy?
Nie szkodzi, pod warunkiem, że koloryzacja jest dobrze 
przeprowadzona z użyciem odpowiednich kosmetyków. My 
bazujemy na bardzo dobrych jakościowo produktach. Od-
radzam samodzielne farbowanie w domu przy użyciu farb 
dostępnych w sklepach. Po pierwszym lockdownie wiele 
klientek nie mogąc się doczekać otwarcia salonu, farbowało 
włosy samodzielnie w domach. No i po otwarciu mierzyły-
śmy się z różnymi problemami: silne podrażnienia skóry, 
zniszczone włosy, wypadające włosy, rudości bardzo mocno 
niechciane, przepigmentowane końce w stosunku do nasady 
włosów. Jeśli chcemy mieć naprawdę dobrze wykonaną kolo-
ryzację, warto wybrać się do salonu fryzjerskiego.

Trudno dobrać odpowiedni kolor?
Dobrze dobrany kolor włosów może podkreślić atuty naszej 
urody, z kolei nieodpowiedni odcień jeszcze bardziej uwy-
datni to, co może chcemy schować. Za najlepsze rozwiązanie 
uważa się zmianę naturalnego koloru włosów o dwa lub trzy 
tony (dotyczy to zarówno rozjaśniania, jak i przyciemniania), 
gdyż nie grozi to uzyskaniem nienaturalnego efektu (odcień 
włosów powinien nadal pasować do oprawy oczu oraz cery). 
My nie namawiamy klientki na typowe koloryzacje od nasa-
dy włosów, o czym już wspomniałam. Jeszcze raz podkreślę, 
że jestem zwolenniczką naturalnych pojaśnień.

Być jak Marilyn Monroe 
Wraz z wiosną pragniemy zmian, powiewu świeżości. Szukamy nowych 

sposobów na wyrażenie siebie, zmieniamy garderobę, szukamy nowych 
pomysłów na fryzurę. Często decydujemy się na zmianę koloru włosów. 

I właśnie o koloryzacji rozmawiamy z Izabellą Pietruszką-Kluską, właścicielką 
salonu fryzjerskiego mieszczącego się przy ul. Franciszkańskiej 99 w Łodzi.

Jak dbać o farbowane włosy? 
Na samym początku po koloryzacji stosujemy stricte 
produkty po koloryzacji, z czasem wprowadzamy maski 
bardziej emolientowe, proteinowe tak, aby włos miał do-
starczone różne składniki. Należy zrezygnować z mocnej 
stylizacji z użyciem lakieru, pianki, stosowania prostow-
nicy – negatywnie będzie wpływało i na kolor, i na struk-
turę włosów.

A każdy włos nadaje się do rozjaśniania?
Nie każdy, my sprawdzamy, testujemy, czy włos nie jest 
zniszczony. Jeśli jest mocno wytrawiony, czyli poddawany 
był wcześniej rozjaśnieniu, to zdecydowanie odradzamy 
kolejne rozjaśnianie, bo włosy mogą kruszyć się i odpadać. 
Takiej usługi w naszym salonie nie wykonamy. 

RoZMAWIAŁA Beata Sakowska
ZDJęCIE Paweł Keler

LIFE IN Łódzkie: Czy wiosna to właśnie ten moment, 
kiedy najczęściej decydujemy się na odważne 
kolorystyczne eksperymenty na naszej głowie?
Izabella Pietruszka-Kluska: Zdecydowanie tak, wiosna 
to właśnie ten moment, kiedy pragniemy zmian. Ściągamy 
czapki z głowy, przyglądamy się naszym włosom i docho-
dzimy do wniosku, że konieczna jest szybka metamorfoza.

I nagle pragniemy z brunetki stać się blondynką?
Może nie jest to zjawisko masowe (śmiech), ale zdarza się, 
że panie chcą zupełnie innego koloru i pragną z brunetki 
przeistoczyć się w blondynkę.

Da się to zrobić błyskawicznie podczas jednej wizyty?
Będzie to bardzo trudne, szczególnie w przypadku ciem-
nych brunetek. Pamiętajmy o tym, że włos z jednej strony 
jest wytrzymały, z drugiej bardzo delikatny i łatwo moż-
na zniszczyć jego strukturę. Zmianę koloru poprzedza 
dekoloryzacja, a źle przeprowadzony proces dekoloryzacji 
może zniszczyć włosy na całej długości. Zawsze powtarzam 
moim klientom, że kolor można uzyskać każdy, nawet pla-
tynowy blond, ale mogą przy tym stracić włosy. Pięknego 
blondu nie uzyskamy podczas jednej wizyty w salonie. 
Włosy po pierwszej dekoloryzacji mogą mieć niechciany 
odcień miedzi, czerwieni, złota. Zamierzony efekt osiągnie-
my dopiero podczas kolejnych wizyt – dwóch lub trzech.

Na czym dokładnie polega dekoloryzacja?
Dekoloryzacja to zabieg polegający na usunięciu z włosów 
sztucznych barwników. Umożliwia odbarwienie włosów 
nawet bardzo ciemnych.

Czy dekoloryzacja jest bezpiecznym zabiegiem?
Dekoloryzacja jest zabiegiem bezpiecznym, ale tylko wtedy, 
kiedy jest wykonywana przez profesjonalistę w salonie fry-
zjerskim. Żeby nie uszkodzić struktury włosów, specjalista 
musi prawidłowo ocenić stan pasm i na tej podstawie dobrać 
właściwe stężenie preparatów, które służą do usuwania za-
barwienia. Niezwykle istotne jest również regularne i częste 
(najlepiej co 5 minut) monitorowanie koloru włosów.

Każdy włos można poddać dekoloryzacji?
Jeśli włosy są cienkie i zniszczone, to najlepszym rozwią-
zanie będzie odłożenie w czasie dekoloryzacji do momen-
tu, w którym nie zostaną odbudowane i odżywione. Jeżeli 

Dobrze dobrany kolor włosów może 
podkreślić atuty naszej urody, z kolei 

nieodpowiedni odcień jeszcze bardziej 
uwydatni to, co może chcemy schować „

dekoloryzacja zostanie przeprowadzona pod okiem profe-
sjonalisty, to nie ma obaw o to, że włosy będą zniszczone. 
Przyznam jednak szczerze, że nie jestem zwolenniczką 
dekoloryzacji. Nie lubię również rozjaśniać włosów od 
nasady. Jestem zwolenniczką pojaśnień. Jako trycholog 
wiem, że lepiej nie rozjaśniać włosów od skóry głowy.

O włosy pozbawione pigmentu trzeba szczególnie dbać?
Zdecydowanie wymagają szczególnej pielęgnacji, przede 
wszystkim należy wprowadzić wszelkie zasady PEH, czyli 
pielęgnacji opartej na proteinach, emolientach, humektan-
tach. To musi być bogata pielęgnacja, praktycznie po każ-
dym myciu trzeba nałożyć maskę. Takich włosów nie wol-
no szarpać, trzeba je delikatnie szczotkować, nie wolno 
spać z mokrymi włosami, nadmiernie mocno ich spinać, 
jeśli włosy były poddane mocnej dekoloryzacji, używanie 
prostownicy jest po prostu zabronione, jeśli są to włosy 
długie, staramy się je spiąć na noc, naprawdę musimy o nie 
bardzo dbać. Warto też stosować olejki, które będą zabez-
pieczały końce przed kruszeniem. Robimy wszystko, aby je 
chronić i utrzymać w dobrej kondycji.

Proces odwrotnej koloryzacji, czyli jak z blondynki 
chcemy się stać brunetką, też jest tak skomplikowany?
Paradoksalnie czasami również. Klientki, które się de-
cydują zmienić blond na ciemniejszy kolor, chcą by był 
to kolor soczysty, piękny, a bardzo często, jeśli wcześniej 
miały rozjaśniane włosy, to jest to włos pusty i wcale nie 
chce utrzymać tego koloru, który mu nadajemy. Jeśli włos 
nie zostanie odpowiednio przygotowany do przyciem-
nienia, to ten pigment, który wprowadzimy, wypłucze 
się dosłownie po kilku myciach, włos stanie się dużo 
jaśniejszy i nie będzie wyglądał elegancko. Prawidłowo 
przeprowadzony proces repigmentacji, polegający na od-
budowie pigmentu w strukturze włosa, gwarantuje nam 
właściwy efekt docelowy.

Fryzjerstwo jest jej pasją i wielką miłością. Z wykształcenia jest 
biologiem i przez 10 lat uczyła w szkole przyrody. Rzuciła pracę, 
ale odnalazła pasję! Kocha piękne i wypielęgnowane włosy. 
Poświęciła wiele, by nauczyć się, jak i co robić, żeby takie były. 
Uczestniczyła w wielu szkoleniach, także międzynarodowych. 
Uczyła się w najlepszych światowych akademiach fryzjerskich 
– Zgat Academy, Senzi, SamHan. Jest aktywnym szkoleniow-
cem, a w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia wykłada trycho-
logię i fryzjerstwo nowoczesne.

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

Izabella Pietruszka-Kluska 
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Jeśli szukacie samochodu nowoczesnego o zdecydo-
wanie wyrazistym designie, to czeka na was solidny 
crossover – nowe Sandero Stepway. To praktyczne, wie-
lofunkcyjne i komfortowe auto spełnia oczekiwania 
najbardziej wymagających kierowców. Nowe Sandero 
daje dużo przyjemności z jazdy i to za rozsądną cenę.

Sandero od kilku lat jest najlepiej sprzedającym się sa-
mochodem na rynku klientów indywidualnych. Zdo-
było status kultowego, bestsellerowego modelu. To 
także model z najwyższą łączną sprzedażą w gamie 
Dacii. Do tej pory sprzedano 2,1 miliona sztuk San-
dero, co stanowi 32 procent sprzedaży marki od 2004 
roku. 65 procent sprzedaży modelu (ponad 1,3 milio-
na sztuk) zapewnia wersja Sandero Stepway.

Sandero – nowoczesny i solidny
Zaprojektowane od podstaw nadwozie nowego San-
dero umiejętnie łączy nowoczesną stylistykę z wra-
żeniem solidności. Wyraźnie zaznaczone nadkola 
nadają temu modelowi mocną osobowość i współtwo-
rzą wrażenie solidności. Linia nadwozia jest bardziej 
płynna dzięki pochyleniu przedniej szyby, obniżone-
mu o centymetr dachowi z linią lekko uciekającą do 
tyłu, i antenie umieszczonej na jego krańcu. Z przodu 
pojawia się nowy układ świateł LED w kształcie litery 
Y, który od teraz sygnuje modele Dacii. Nowe oświe-
tlenie dodaje charakteru. W efekcie samochód wydaje 
się znacznie szerszy. Koła 15-calowe lub 16-calowe, 
mocno podkreślone atletycznymi nadkolami, wyda-
ją się wypełniać cały otwór. Zmieniony kształt drzwi 
i lusterek bocznych zapewnia lepszą aerodynamikę 
i  zmniejsza poziom hałasu powietrza opływającego 
nadwozie słyszalny w kabinie. Deska rozdzielcza zy-
skała tekstylną wstawkę i nowe nawiewy powietrza.

Zwinny i solidny,
zdecydowany i wyrazisty

Sandero Stepway – crossover 
o wyrazistym charakterze

Sandero Stepway to uniwersalny crossover z podwyż-
szonym zawieszeniem. Zdecydowana stylistyka nad-
wozia i kabiny budzi chęć ucieczki od codzienności, 
na spotkanie z przygodą. Charakter nowego Sandero 
Stepway i jego cechy crossovera podkreślają liczne 
elementy, które wyraźniej niż poprzednio odróżniają 
go od nowego Sandero. Nowe Sandero Stepway moż-
na natychmiast rozpoznać z przodu po innej, bardziej 
wypukłej masce z  mocniejszymi przetłoczeniami, 
chromowanym logo Stepway pod osłoną chłodnicy 
i wyrazistych listwach nad światłami przeciwmgło-
wymi. Przedni i tylny zderzak mają osłonę w kolorze 
metalu. W standardzie samochód jest wyposażony 
w 16-calowe koła Flexwheel, których dopracowane 
kołpaki przypominają do złudzenia aluminiowe ob-
ręcze. Relingi dachowe Sandero Stepway są nie tylko 
estetyczne, ale i modułowe. W ciągu kilku sekund 
za pomocą klucza umieszczonego w schowku w de-
sce rozdzielczej można je w prosty sposób przestawić 
i uzyskać solidny bagażnik dachowy o nośności 80 ki-
logramów. W kabinie tapicerka z logo Stepway oraz 
tekstylne wstawki z pomarańczowym wykończeniem 
na panelach drzwi i na desce rozdzielczej.

Bezpieczne podróżowanie
W nowym Sandero i Sandero Stepway dostępne są trzy 
systemy multimedialne: Media Control, Media Display 
i MEDIA NAV. To pierwsze modele w gamie Dacii zbu-
dowane z wykorzystaniem modułowej platformy CMF. 
Dzięki większej wytrzymałości i sztywności platforma 
zapewnia skuteczniejszą ochronę w przypadku zde-
rzenia. Jej konstrukcja została wzmocniona w obrębie 
komory silnikowej oraz kabiny. Modele te wyposażo-
no standardowo w sześć poduszek powietrznych, pasy 
bezpieczeństwa z ogranicznikami napięcia, wstępne 
napinacze pasów na przednich i tylnych siedzeniach 
oraz funkcję wzywania pomocy w razie wypadku 
(przycisk SOS umieszczony przy lampce sufitowej).

Nowe Sandero i Sandero Stepway są wyposażone 
w standardzie w automatyczne włączanie świateł. 
Aby zapewnić lepszą widoczność, reflektory wykona-
no w technologii LED. Oprócz dostępnego w standar-
dzie ogranicznika prędkości i systemu ESP najnowszej 
generacji oraz regulatora prędkości z przyciskami 
sterowania w kierownicy (w standardzie lub w opcji 

w zależności od poziomu wyposażenia), nowe Sande-
ro i Sandero Stepway dysponują następującymi syste-
mami wspomagania prowadzenia najnowszej genera-
cji: system wspomagania nagłego hamowania, system 
monitorowania martwego pola, wspomaganie parko-
wania, wspomaganie ruszania pod górę.

Kilka silników do wyboru
Silniki w obu modelach spełniają wymagania normy 
Euro 6D-Full, która obowiązuje od początku tego roku.

 z SCe 65 (niedostępny w Sandero Stepway): 3-cylindro-
wy, wolnossący, o pojemności 1,0 l – podstawowy silnik 
współpracujący z 5-biegową skrzynią mechaniczną,

 z TCe 90: 3-cylindrowy, turbodoładowany, o pojem-
ności 1,0 l, współpracuje z 6-biegową skrzynią mecha-
niczną lub automatyczną skrzynią typu CVT.

 z TCe 100 LPG: nowy, 3-cylindrowy, turbodoładowa-
ny, dwupaliwowy (benzyna/LPG) silnik o pojemności 
1,0 l, współpracuje z 6-biegową skrzynią mechaniczną.
W tych trzech wersjach dostępny jest także system 

Stop&Start, który powoduje zatrzymanie silnika 
na postoju przy wciśniętym hamulcu (w przypadku 
automatycznej skrzyni biegów) lub dźwigni w poło-
żeniu luzu (w przypadku skrzyni mechanicznej), co 
przekłada się na brak drgań, hałasu i emisji zanie-
czyszczeń podczas postoju.

Warto także dodać, że Dacia jest producentem 
oferującym dwupaliwowe silniki (benzyna/LPG) 
w modelach Sandero i Duster. Fabryczny montaż tej 
sprawdzonej technologii w silniku TCe 100 LPG sta-
nowi gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności. 

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

parametry
Dacia

Sandero
Dacia

Sandero Stepway

długość 4088 mm 4099 mm
szerokość 1848 mm
szerokość z lusterkami 2007 mm
wysokość 1499 mm 1535 mm
wysokość z relingami 1587 mm
prześwit z obciążeniem 133 mm 174 mm
pojemność bagażnika 328 litrów
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To było prawdziwe święto Kobiet! 8 marca w łódzkim 
Teatrze Wielkim odbyła się gala finałowa Miss Polonia 
2020. O tytuł najpiękniejszej Polki i bursztynową koronę 
walczyło dziewiętnaście finalistek wyłonionych spośród setki 
kandydatek w półfinale konkursu.

Bursztynową koronę i tytuł Miss Polonia 2020 otrzy-
mała Natalia Gryglewska z Częstochowy! 22-latka 
mierząca 173 centymetry w ubiegłym roku ukoń-
czyła dietetykę kliniczną na Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym i w dalszym ciągu kontynuuje naukę 
na studiach magisterskich w Warszawie. Jej najwięk-
szą pasją są podróże! Natalia otrzymała nagrody 
o wartości powyżej 60 tysięcy złotych i prawo do re-
prezentowania Polski w konkursie Miss World. I Wi-
cemiss została Klaudia Wonatowska, a tytuł II Wice-
miss Polonia 2020 otrzymała Faustyna Wespińska.

Uroczystą galę prowadzili Karolina Bielawska, 
Miss Polonia 2019 i Conrado Moreno, którzy zadbali 
o gorącą atmosferę. W gronie jury, pod batutą dyrek-
tor konkursu Jagody Piątek-Włodarczyk, znaleźli się: 
Aleksandra Stajszczak, Magdalena Pieczonka, Tomasz 
Ciachorowski, Agnieszka Kaczorowska-Pela, Katarzy-
na Cichopek, Marcin Hakiel, Agata Biernat, Mariusz 
Kałamaga i Sylwia Romaniuk.

Wśród pretendentek do tytułu najpiękniejszej Po-
lki znalazły się studentki i absolwentki m.in. prawa, 
marketingu, kosmetologii, pasjonatki sportu, jogi, 
zdrowego żywienia, fanki sportów motorowych i da-
lekich podróży.

Zanim ogłoszono pierwszy werdykt, podczas któ-
rego wybrano 10 półfinalistek, przyznano indywi-
dualne nagrody. Miss Delia Cosmetics została Klau-
dia Wonatowska. Tytuł Miss Gorsenia i Miss Piękna 
z przesłaniem otrzymała Weronika Domagalska, 
a Miss Collibre została Aleksandra Mróz. Tytuł Miss 
Publiczności i zarazem złoty bilet do półfinału zdo-
była Jessica Guzek. Do półfinału dostały się również 
Amelia Trochimczuk, Faustyna Wespińska, Klaudia 
Wonatowska, Dominika Oleszko, Weronika Doma-
galska, Natalia Gryglewska, Klaudia Plesiak, Natalia 
Tarasiuk i Roksana Karolak.

Podczas pokazów panie zaprezentowały się 
m.in. w ekskluzywnej bieliznie marki Gorsenia, 
w sukniach wieczorowych i ślubnych z atelier Sylwii 
Romaniuk. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy Karolina 
Bielawska i Conrado Moreno wyczytywali nazwiska 
finałowej piątki. Do kolejnego etapu przeszły Jessica 
Guzek, Roksana Karolak, Klaudia Wonatowska, Nata-
lia Gryglewska i Faustyna Wespińska. 

Finał Miss 
Polonia 2020 

Obrazy uczuciami 
malowane w ARTgalerii 

Na odwiedzających Monopolis, w witrynach ARTgalerii, 
czeka niezwykła wystawa „Oblicza miłości” Janusza 
Reszki. Ten urodzony w Łodzi artysta, długą część życia 
mieszkał i tworzył we Francji. Po 30 latach wrócił do 
Polski i do naszego miasta.

W wystawianych obrazach, artysta uwiecznił uczucia 
i emocje. Zostały one pokazane w formie dynamicznej 
i soczystej kolorystyki, energicznych linii, przepla-
tających się powierzchni i w pełnych temperamentu 
kompozycjach. Obrazy Janusza Reszki i cała wystawa 
idealnie wpisują się w ten pandemiczny czas, dodając 
pozytywnych emocji każdemu, kto trafi do ARTgalerii.

 z Urodził się 21 grudnia 1952 roku w Łodzi. Tu ukończył Liceum 
Sztuk Plastycznych. W latach 1975-1988 związany był z Grupą 
Malarzy w Kazimierzu Dolnym. W 1988 roku wyjechał do Pary-
ża, gdzie ukończył Szkołę Konserwacji Zabytków i Dzieł Sztuki. 
Pracował jako konserwator obrazów jednocześnie uprawia-
jąc malarstwo sztalugowe oraz fresk.

 z W 2018 powrócił do Polski i rozpoczął cykl wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych i muzeach w wielu krajach – w USA, Australii, Ja-
ponii, Szwajcarii, Izraelu, Francji, Syrii, Kuwejcie, Tunezji, Wielkiej 
Brytanii, Niemczech, Chorwacji, Słowenii i Kanadzie.

 z Aktualny styl uprawiany przez artystę to postkubizm chro-
matyczny.

Janusz Reszka
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Remont mieszkania, budowa domu czy wyposażenie biura 
– z pewnością zastanawiacie się, co położyć na ściany, czym 
wyłożyć podłogę, jak przystroić przestrzeń, żeby było fajnie 
i miło. To ważne, szczególnie tam, gdzie spędzamy dużo 
czasu. Może w takim razie warto skorzystać ze specjalnych 
tapet na zamówienie, wykładziny antypoślizgowej albo 
wielkoformatowych zdjęć i obrazów? To wszystko ma 
w swojej ofercie Arsa, wyjątkowa drukarnia z Łodzi.

Niektórzy lubią puste ściany, jednak zdecydowana więk-
szość z nas woli je urozmaicać. Dla części idealnie biała 
i gładka farba na ścianie jest jedynym akceptowalnym 
rozwiązaniem, z kolei inni zamiast sterylnej bieli wolą 
wyjątkowy obraz lub oryginalną tapetę. – Mamy różne 
gusta, dlatego trudno jest nam czasami znaleźć w sie-
ciowych sklepach coś wyjątkowego, czym chcielibyśmy 
przystroić wnętrze naszego mieszkania czy domu – opo-
wiada Marta Pająk, właścicielka Arsy. – Doszliśmy do 
wniosku, że klientom zaproponujemy indywidualne 
projekty. W naszej drukarni mamy maszyny do wydru-
ków wielkoformatowych, z których wychodzą indywi-
dualne, wymarzone fototapety, obrazy na płótnie, plaka-
ty, czy naklejki na ściany i meble. W różnych formatach.

W Arsie od pomysłu do realizacji przechodzą szybko 
i dziś każdy może tam znaleźć satysfakcjonujące propo-
zycje. A wszystko zgodnie z zasadą 3 razy B, czyli bez-
piecznie, bezwonnie i błyskawicznie. Oczywiście cho-
dzi o druk. – Dajemy gwarancję intensywnego koloru, 
odporności na wilgoć, na zadrapania czy na promienie 
słoneczne. Drukujemy niemal na każdej powierzchni, 
co daje ogromne pole do popisu kreatywności naszych 
klientów – podkreśla Marta Pająk.

Poduszki z miękkiej mikrofibry, obrazy na płótnie, 
tapety ze specjalnej celulozy albo o strukturze tkaniny, 
drukowane abażury na lampy, aplikacje z laminatem 
na meble, druki UV na szkle, ultraplastyczna folia wo-
doodporna lub tapeta wodoodporna z lakierem do stref 
mokrych, folia podłogowa z laminatem antypoślizgo-
wym… Uff, takich rozwiązań Arsa ma dziesiątki. A je-
żeli czegoś nie ma, to wystarczy, że klient powie czego 
oczekuje i projektanci to zaprojektują. W jednym egzem-
plarzu? Czemu nie.

– Nasze propozycje dotyczą nie tylko mieszkań i do-
mów. Możemy również przystroić przestrzenie firmo-
we. Takie biura od razu stają się bardziej przyjazne 
i zachęcają do pracy. Możemy również zaaranżować 
przestrzenie publiczne – salony fitness, kosmetyczne 
czy fryzjerskie, przedszkola, restauracje. Tak napraw-
dę wszystko zależy od pomysłowości i kreatywności 
naszych klientów – opowiada Marta Pająk. 

Twój dom i biuro 
w dużym formacie z Arsy

Łódź, ul. Piotrkowska 4
tel. 42 633 02 52
e-mail: arsa@arsa.net.pl
www.arsa.net.pl

Lecimy do Warny

od 29 czerwca można będzie polecieć z Łodzi do Warny. 
Regularne połączenie otworzy linia lotnicza Voyage Air. Kurorty 
położone nad Morzem Czarnym to jedno z ulubionych miejsc 
spędzania wakacji przez Polaków. Przyciągają nas tam piasz-
czyste, szerokie plaże, ciepłe morze, dobra kuchnia i niskie ceny. 
Latem temperatury w Bułgarii są bardzo przyjemne, nie ma 
upałów jak w miejscowościach położonych w Basenie Morza 
Śródziemnego. W okolicy Warny znajdują się: Złote Piaski, Albe-
na i Bałczik, w których nasi rodacy odpoczywali jeszcze w la-
tach 70. i 80. od tamtych czasów w Bułgarii wiele się zmieniło, 
także standard hoteli, infrastruktura na plażach 
i w miejscowościach wypoczynkowych. To 
niejedyna możliwość spędzenia wakacji 
w Bułgarii z wylotem z Łodzi. oprócz 
regularnego połączenia do War-
ny można będzie wybrać się do 
Bułgarii wakacyjnym czarterem.

Wiwarium

W łódzkim zoo można już zwiedzać otwarte po remoncie Wiwarium. 
Co się zmieniło? Sporo, budynek wypiękniał dzięki kompleksowej mo-
dernizacji i jest już przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Poprawiły się nie tylko walory estetyczne obiektu, ale także mieszkający 
w nim podopieczni łódzkiego zoo zyskali więcej przestrzeni do życia. 
– Wyszliśmy z klimatu starych, ramowych zbiorników. Zastąpiliśmy 
je dużymi przestrzeniami monolitycznych szyb. Dzięki temu możemy 
eksponować więcej gatunków zwierząt. Tam, gdzie się da łączymy 
zwierzaki, żeby to było jak najbardziej zbliżone do warunków natural-
nych – mówi Tomasz Jóźwik, wiceprezes zoo. W budynku Wiwarium 
można spotkać między innymi najstarszego mieszkańca łódzkiego zoo 
– prawie 50-letniego kajmana, a także legwana, warana szmaragdo-
wego, czy węża długonosego. W pawilonie pojawiły się również nowe 
gatunki, między innymi ptasznik królewski, liściec oraz skorpion cesarski.

Ulica Żywiołów

W EC1 w Łodzi powstaje Ulica 
Żywiołów – to zaproszenie do 
zabawy, która rozwija i uczy! Wy-
stawa stała jest zorganizowana 
wokół tematu pięciu żywio-
łów: Wody, Ziemi, Życia, ognia 
i Powietrza. Składa się na nią 5 
stref tematycznych, które tworzą 
okazje do samodzielnego posze-
rzania wiedzy poprzez własne 
doświadczenia i eksperymenty. 
Atrakcyjność Ulicy Żywiołów 
stworzą między innymi: sala gier 
i warsztatów, pokój zagadek 
z różnorodnymi scenariuszami 
zabawy, przestrzeń konstruktora, 
eksponaty i interaktywne stano-
wiska oraz starannie przemyślana 
mała architektura. Warto dodać, 
że propozycję uzupełni strefa wy-
staw czasowych, której tematyka 
dotyczy iluzji optycznych – wyko-
rzystująca lustra i lustra sferyczne 
oraz zagadek – dźwiękowych 
a nawet poruszająca się w ob-
szarze… świetlnej magii! otwarcie 
Ulicy Żywiołów planowane jest 
na ostatni kwartał 2021 roku.

What if… Prószyński?

To nie jest kolejna komiksowa biografia wielkiego człowieka. Większość takich 
komiksów ma powtarzalną strukturę: rozpoczynają się scenami z dzieciń-
stwa bohatera, przechodzą do momentu definiującego jego życie i wreszcie 
na końcu pochylają się nad jego dziedzictwem. Narodowe Centrum Kultury 
Filmowej w Łodzi zadało pytanie „What if…” znane wszystkim fanom komik-

sów Marvela? A gdyby wziąć postać Kazimierza Prószyńskiego, zapomnia-
nego pioniera polskiej kinematografii i osadzić elementy jego biografii 
w alternatywnej historii dwudziestego wieku? Wrzucić bohatera w wir 
niesamowitych wydarzeń, dziejących się pod powierzchnią rzeczywisto-
ści, niedostępnych dla zwykłych śmiertelników? Skonfrontować człowieka 

nauki i techniki z rodzinną tajemnicą i intrygą wykraczającą 
poza ludzkie rozumienie? Pomysłodawcami komiksu są Piotr 

Kulesza, Vojislav Radojičić oraz Piotr Komorowski, który 
jest również autorem scenariusza komiksu. Ilustruje Rafał 

Szłapa – znakomity ilustrator, grafik i autor komiksów.
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Mateusz Lipski
ekspert marketingu

Założyciel łódzkiej agencji kreatywnej Pro-
gressivo, związany z branżą marketingu nie-
przerwanie od 2002 roku. Doświadczenie 
zdobywał, realizując projekty dla czołowych 
marek spożywczych, farmaceutycznych, 
modowych oraz sektora bankowego. Kre-
atywnie wspiera i angażuje się w kampanie 
społeczne, promocję wydarzeń oraz insty-
tucji kultury. Twórca marek, strategii komuni-
kacji, sloganów i haseł reklamowych, które 
trwale zapisały się w świadomości maso-
wej. Miłośnik kultury i języków Słowian bał-
kańskich. Pasjonat wzornictwa użytkowego, 
architektury oraz motoryzacji.

Pamiętajmy 
o Słoniu!

Izaak, bogaty rosyjski biznesmen, w swej rezydencji przyjmuje 
gości na wystawnym bankiecie. W przypałacowym ogrodzie 
goście bawią się w towarzystwie słonia. Żywego, najprawdziw-
szego w świecie olbrzyma. Gospodarz opowiada towarzystwu 
o tym, jak wielkie szczęście słoń ów mu przyniósł:

– Dzięki niemu stałem się bogaty i szczęśliwy. Własny słoń 
to dodatkowo same codzienne pożytki. Gości zabawia, robi 
wrażenie. Trawniki „kosi”, ogród pielęgnuje. Żona i dzieci 
go uwielbiają.

Na słowa Izaaka reaguje Aleksiej, także bogaty biznesmen:
– Izaaku drogi, za ile byś mi go sprzedał!? Cena nie gra roli. 

– Ależ przyjacielu, ten słoń nie jest na sprzedaż! – Dam ci za niego 
milion dolarów. – Niestety, nie jest na sprzedaż! – Dam pięć mi-
lionów. – Nie sprzedaję! – Dam dziesięć. – Dobrze, zgadzam się.

Aleksiej kupuje od Izaaka słonia. Mijają tygodnie, panowie 
spotykają się:

– Izaaku! Co ty mi sprzedałeś!? Ten słoń zrujnował moje ży-
cie! Żona mnie opuściła, firma upadła. Trawniki zrył, rośliny 
zżarł. – Aleksieju! Zapamiętaj! Ty o swoim słoniu nigdy nie 
mów źle! Bo go nie sprzedasz!

Upadek przemysłu włókienniczo-tekstylnego, którego do-
świadczyliśmy na przełomie systemów, doprowadził do ma-
sowego, strukturalnego i utrwalonego zjawiska ubóstwa. 
W efekcie ekstremalnych sytuacji życiowych mieszkańców, 
zetknęliśmy się z nasileniem wskaźników biedy – niedo-
żywieniem, dezintegracją życia rodzinnego, pogorszeniem 
warunków mieszkaniowych, rozrostem enklaw niedostatku 
i przestępczości. Co więcej, powiększająca się strefa ubóstwa 
ekonomicznego rzutowała wprost na rosnące zubożenie in-
telektualne. Ogólnokrajowa łatka miasta biedy wszelakiej do 
Łodzi przylgnęła.

Od tego czasu minęło trzydzieści lat. Wyzwolona dynami-
ką ewidentnych i pozytywnych zmian energia, dała nową na-
dzieję na trwałość tej poprawy. Aby skutecznie odeprzeć aurę 
niegdysiejszej stygmatyzacji, pewnych słów używać po pro-
stu nie wolno. To nie jest ani śmieszne, ani uczciwe wobec 
tych, którzy każdego dnia tę zmianę tworzą.

„Jebać biedę”? Słowo ma wielką moc. Powielane frazy 
utrwalają zaś stereotyp. Pamiętajmy o SŁONIU! 

Foto: Paweł Keler

Idiota TEATR FUNDACJI KAMILA MAĆKoWIAKA 

Czy myśleliście kiedyś co byłoby, gdyby to od Was zależały 
losy najbliższych Wam ludzi? Czy nie boicie się, że Wasze naj-
głębiej skrywane sekrety wyjdą na jaw? Jak zachowaliby-
ście się, gdyby ktoś za odpowiedź na kilka prostych pytań za-
proponował Wam spłatę niemałego kredytu? W tak trudnej 
sytuacji znalazł się właśnie Karol (w tej roli Kamil Maćkowiak) 
– bohater przedstawienia „IDIoTA”, właściciel plajtującego 
baru karaoke, na którego nabycie umowy nie przeczytał 
i przez co ma teraz do spłacenia niemałe długi. Tragiczna 
sytuacja finansowa skłoniła go jednak do poszukiwania roz-
wiązań i takie nadeszło – udział w dobrze płatnym ekspery-
mencie, który jawi się Karolowi jako antidotum na wszystkie 
jego kłopoty. Zaintrygowany i wiedziony pokusą zdobycia 
łatwej gotówki zgłasza się więc na test. Po pierwszych sło-
wach prowadzącej ów, z założenia Karola nader lukratywny, 
eksperyment lekarki (Agnieszka Skrzypczak – na zdjęciu) Ka-
rol orientuje się, że i tu – podobnie jak w przypadku swego 
prywatnego interesu – umowę, podpisał w ciemno, a konse-
kwencje…. No właśnie…. Konsekwencje dla kogoś, kto znalazł 
się na miejscu Karola i kto już na pierwsze pytania ekspery-
mentu odpowiedzi nijak znaleźć nie umie, choć wysila się jak 
tylko potrafi, mogą być druzgocące…. Jak bardzo?

Edward drugi TEATR NoWY

Spektakl Edward drugi według dramatu Waldemara Śmigasiewicza jest 
kontynuacją, albo raczej wariacją na temat dalszych losów Edka z Tanga 
Sławomira Mrożka. Aktualność tekstu poraża stając się dalszym ciągiem 
dialogu polsko-polskiego z nieśmiertelnym pytaniem – skąd jesteśmy i 
dokąd zmierzamy? Edward drugi to gorzka satyra obnażająca mecha-
nizmy wszelkiej władzy, z jej kłamliwą perswazją, uwodzeniem utartym 
frazesem, czy udawaniem pozorów głębi. Edward drugi to także obraz 
ludzi „wydrążonych” o wybujałych ambicjach, gargantuicznych Sarmac-
kich rojeniach rodem z bryków szkolnych i katechetycznych notatek. Wy-
stępują: Maja Barełkowska (gościnnie), Barbara Dembińska, Piotr Cyrwus 
(gościnnie), Przemysław Dąbrowski, Michał Filipiak (gościnnie), Kacper 
Gaduła-Zawratyński (gościnnie), Gracjan Kielar, Tomasz Kubiatowicz, 
Adam Mortas, Sławomir Sulej.

Dobra zmiana TEATR PoWSZECHNY

Jak zrobić interes życia? Co, jeśli nasz misterny plan okaże 
się niedoskonały? Czy po raz kolejny nieocenione okaże się 
wsparcie Nadii, która wie, jak skutecznie porządkować życie 
swoich pracodawców? „Dobra zmiana” to kolejna odsłona 
komediowego cyklu, którego bohaterką jest pomoc domo-
wa Nadia. Sztuka rozgrywa się w łódzkich realiach – przy-
glądamy się zamożnym mieszkańcom przestronnych apar-
tamentów wypełnionych nowoczesnym designem i dziełami 
sztuki współczesnej. Fabuła skłania nas do refleksji - ile jeste-
śmy w stanie zaryzykować i poświęcić, żeby osiągnąć cel? 
Czy warto udawać kogoś, kim nie jesteśmy? „Dobra zmia-
na” to prapremiera sztuki napisanej przez Jakuba Przebin-
dowskiego dla Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskiego 
Centrum Komedii. Występują: Małgorzata Goździk, Marta 
Jarczewska, Monika Kępka, Arkadiusz Wójcik (na zdjęciu), 
Sebastian Jasnoch, Jakub Kotyński. 

Teatralne premiery 



Skok w przepaść

Gosia Wojdal
choreograf, reżyser, projektant

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Ło-
dzi na Wydziale Projektowania Ubioru, laure-
atka międzynarodowego konkursu dla pro-
jektantów Złota Nitka. Właścicielka Agencji 
Kreatywno-Eventowej Lilla House Event Stu-
dio. Założycielka pracowni projektowania 
wnętrz i home stagingu Lilla Home

Ostatni rok dał nam wszystkim nieźle w kość, ale przy okazji 
pandemii, wielu z nas przekroczyło bariery, które wydawały 
nam się nie do pokonania. Zawieszona w tej myśli, przypo-
mniałam sobie o pewnej historii…

Kilkanaście lat temu wynajmowałam mieszkanie z dwójką 
znakomitych tancerzy. Pewnego dnia poinformowali mnie, 
że dostali się do obsady największego, tanecznego show w Polsce. 
Zostałam z wizją wynajmowanego mieszkania i swojej nerwicy 
pod jednym dachem (tak nerwicy). Żeby historia nabrała ru-
mieńców, byłam w tamtym czasie w epicentrum swoich stanów 
lękowych. Na myśl o udziale w castingu czułam mdłości, nie 
wspominając o wyjeździe z rodzinnego miasta. Jedyne, co czu-
łam poza złością, to paraliżujący lęk. Wtedy, wspomniana wyżej 
dwójka, stwierdziła, że jedynym słusznym krokiem, będzie mój 
udział w ostatnim castingu w Gdyni i próba dołączenia do obsa-
dy. Fakt, miałam przygotowanie taneczne, ale nie byłam po szko-
le baletowej, a rozmawialiśmy o potężnym spektaklu teatralnym 
z udziałem najlepszych solistów z Polski. Uwzględniając moją 
chorobę, uznałam ten pomysł za tak niedorzeczny, że parsknę-
łam śmiechem. Oni jednak nie dali za wygraną. Na dwa tygodnie 
przed castingiem nasze życie zamieniło się w teledysk w klima-
cie „Step up”. Ona, z potencjałem, ale bez technicznych możliwo-
ści, Oni zdeterminowani. Wzniosła muzyka w tle, krew, pot i łzy, 
rozciąganie, godziny na sali i próba stworzenia tancerki high 
level w kilkanaście dni. Przygotowaliśmy jazzową choreografię, 
doprowadziliśmy moje ścięgna do opcji szpagatowej, a na posiat-
kowanej przedziałkami głowie zamiast burzy loków, pojawiły 
się rogi. Wyglądałam bardziej jak wojowniczka afrykańskiego 
plemienia niż tancerka klasyczna. Wszystko działo się w takim 
tempie i tak poza mną, że moja nerwica wpadła w dezorienta-
cję. Nie byłam w stanie poświęcić jej uwagi, a do tego nie była 
przyzwyczajona. W tym stanie oszołomienia, moi znajomi wsa-
dzili mnie w auto i zawlekli do Gdyni. Dojechaliśmy na casting 
spóźnieni. Zastaliśmy pusty teatr. I w tej opustoszałej sali z wido-
kiem na morze, pojawił się ból utraconej szansy i nagłe olśnienie, 
że przegapiłam coś, o czym naprawdę marzyłam.

– Skoro już tu dotarłam, nie zemdlałam po drodze i do tego 
wszystkiego moje ciało zaakceptowało stan nieludzkiego roz-
ciągnięcia ścięgien, to nie mogę tego tak zostawić!

Błagając i dzwoniąc, gdzie tylko się da, ściągnęliśmy do teatru 
asystenta choreografa, który nagrał mój pełen determinacji wy-
stęp i wróciliśmy do domu, niekoniecznie wierząc, że coś z tego 
będzie. Jakoś nie umiałam sobie wyobrazić, że mogłabym stać 
się częścią takiej ekipy. Byłby to prawdziwy chichot losu, bo mój 
udział w castingu był zwyczajną prowokacją. Wiedziałam, 
że nawet gdybym jakimś cudem się dostała, to moja nerwica 
skutecznie zatrzyma mnie w miejscu, a ja grzecznie odmówię.

Nie odmówiłam… Do tej pory nie wiem, jak wylądowałam 350 
km od Łodzi, jak pokonałam bariery, jak zatargałam ze sobą ner-
wicę i jak stałam się tancerką Teatru Muzycznego w Gdyni. 

Foto: Izabela Urbaniak

Bądźmy dla siebie 
dobrzy na wiosnę

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.

Ta pora roku jak żadna inna wyzwala w nas potrzebę zmian. 
Przestawiamy, odnawiamy, kupujemy, remontujemy. Przy-
pływ niesłychanej energii popycha nas do działania, które 
cudownie oczyszcza przestrzeń przynosząc sporo światła 
i lekkości. Na tym niestety nasze wiosenne przebudzenie czę-
sto zaczyna się i kończy. Bo dużo łatwiej poukładać najwięk-
szy dom, znacznie trudniej poukładać siebie.

A gdyby tak tej wiosny zmienić zasady gry? Zostawić w spo-
koju cztery kąty i zająć się tym, co najważniejsze, czyli sobą. 
Z czułością przyjrzeć się dawno nieodkurzanym marzeniom. 
Z wielką odwagą przytulić wszystkie swoje plany. Z żelazną 
konsekwencją zakończyć to, co od dawna zakończenia wyma-
ga. Z zuchwałą energią otworzyć pozamykane lękiem drzwi 
i ruszyć radośnie przed siebie. Brzmi dobrze, prawda?

Ja wiem, że ta wiosna domyka pandemiczny rok, który 
wszedł nam pod skórę niczym bolesna drzazga. I trudno nam 
patrzeć łaskawie na świat i jeszcze trudniej na siebie. Ale pa-
radoksalnie właśnie teraz potrzebujemy być ciut lepsi. Choć-
by o milimetr. Bo tu nie chodzi o tempo. To nie maraton ani 
sprint. To raczej niespieszny spacer, który cudownym spoko-
jem wlewa się w strudzone zbyt długą zimą serca.

Bądźmy dla siebie dobrzy na wiosnę. Nauczmy się w końcu 
zauważać siebie. Bez osądzania, bez wymagania, bez kryty-
kowania. Przecież tak bardzo wszyscy się staramy. Przecież 
tak wiele dajemy z siebie. Niech to wystarczy. Oduczmy się 
w końcu tej piekielnej surowości. Jeszcze nigdy nie wynikło 
z niej nic dobrego, więc po co drążyć kompletnie nieprzydat-
ny temat. Łagodności nam trzeba. Na już. Na teraz.

Bądźmy dla siebie dobrzy na wiosnę. Zrzućmy wstyd, który 
niczym gruby szal owinął nas sobie wokół palca. Weźmy głę-
boki oddech. Poluzujmy krawaty, rozsznurujmy gorsety, bosą 
stopą przejdźmy na drugą, znacznie bardziej słoneczną stronę. 
Otwórzmy się na przyjmowanie, doświadczanie, celebrowanie. 
Pozwólmy sobie na przyjemności, które wprowadzają serce 
w delikatne drganie i przyjemnie łaskoczą po policzkach.

Bądźmy dla siebie dobrzy na wiosnę. Dbajmy o piękne my-
śli, przejrzysty umysł i wyostrzone zmysły. Starannie dobie-
rajmy słowa. Przywróćmy harmonię i balans pomiędzy da-
waniem i braniem. Zaprośmy szczerość do stołu. Zacznijmy 
siebie karmić tym, co zawsze miało dla nas największą war-
tość. Przestańmy się zadowalać życiem na pół gwizdka. Nie 
teraz. Przecież mamy wiosnę.

Bądźmy dla siebie dobrzy z okazji i bez okazji. O pranku 
i o zachodzie słońca. W dni pochmurne i kolorowe jak naj-
piękniejsza tęcza. W chwilach wielkości i samotności. W mo-
mentach wzlotów i upadków. W nadziejach, w marzeniach, 
w działaniach, w zachwytach. We łzach i w uśmiechach. 
Bądźmy dla siebie dobrzy. Po prostu. 

Foto: Jowita Pawluczy



Być jak Tina

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.

Ostatnio znów jest o niej głośno. Wydała kolejną część swojej 
autobiografii, wraz z mężem wyprodukowała musical na pod-
stawie historii swojego życia. Jeszcze w marcu na jednej ze stre-
amingowych platform ma mieć premierę pełnometrażowy do-
kument o jej życiu i jak sama zaznacza „dziedzictwie”. Właśnie, 
bo Tina Turner to nie tylko wprost niewiarygodnie charyzma-
tyczna wokalistka. To więcej niż pięćdziesiąt lat nieprawdopo-
dobnej estradowej kariery, tytuł „królowej rock’n’rolla, czy 
wpis do Księgi Rekordów Guiness’a za koncert w Rio de Janeiro 
dla 182 tysięcy wielbicieli na Stadionie Maracana. Tina Tur-
ner to pewne przesłanie, życiowe credo, które konsekwentnie 
w swoim 82-letnim życiu realizuje: „zmieniać truciznę w lekar-
stwo”, tzn. umieć spojrzeć na swoje życiowe nieszczęścia i pro-
blemy jako na szansę, na rozwój, zmianę, a finalnie dojście do 
tego, czego się nie spodziewaliśmy…

Brzmi magicznie? Brzmi niczym coachingowi „bullshit”, 
że możemy wszystko, jesteśmy olbrzymami i generalnie przy-
ciągamy to, o czym myślimy! Nawet jeśli tak, to jej biografia tę 
tezę absolutnie uwiarygadnia. Kobieta, która przez kilkanaście 
lat była ofiarą terroru i przemocy domowej, w wieku 37 lat ucie-
ka od męża dosłownie z niczym. Zaczyna swoją karierę solo od 
początku, mając na sobie presje spłacenia gigantycznych dłu-
gów za zerwanie tournée zespołu męża, w którym była gwiazdą. 
Żeby przetrwać kolejnych kilka naprawdę „chudych lat” śpiewa 
w hotelach Las Vegas, występuje w najbardziej egzotycznych 
krajach i miejscach. I nagle, na początku lat osiemdziesiątych, 
dzięki swojemu uporowi, katorżniczej pracy i wiary we własny 
talent, mając czterdzieści pięć lat, wraca na szczyt!

Dla mnie to postać wyjątkowa od bardzo wczesnego dzieciń-
stwa. Mając pięć lat, znalazłem jej kasetę magnetofonową, któ-
rą tata przywiózł z kolejnego rejsu i…oniemiałem. Dosłownie. 
Rodzice twierdzili, że zachowywałem się jak po lobotomii – tyl-
ko Tina, cały czas Tina. Gdyby nie ona raczej nie zostałbym ar-
tystą, z pewnością też po wielu latach, w ramach pierwszej au-
torskiej premiery Teatru swojej Fundacji nie zrealizowałbym 
monodramu „DIVA SHOW”, którego jest bohaterką i inspiracją 
(marzeniem bohatera, którego gram, ze zdiagnozowaną osobo-
wością borderline, jest stać się na jeden wieczór Tiną Turner).

Dwukrotnie byłem na jej koncertach i widziałem na wła-
sne oczy, co robiła z tłumem ludzi, jaką energię i entuzjazm 
potrafiła wyzwolić w swoich odbiorcach. Ostatnie lata nie 
oszczędziły Tiny Turner, ale wciąż jest aktualne jej motto, by 
w życiu „truciznę zamieniać w lekarstwo”. I właśnie dlatego 
jej postanowiłem dedykować ten felieton. W czasach, kiedy od 
roku siedzimy pozamykani w domach, obserwujemy, jak wo-
kół padają kolejne biznesy, ludzie tracą nadzieję, są zmęczeni 
i zniechęceni, wszystko się boleśnie przewartościowuje, war-
to spróbować spojrzeć na ten czas tak jak „babcia Tina”. Może 
uwierzymy, że już niedługo ten absurdalny czas będzie tylko 
dziwnym wspomnieniem, które nas czegoś nauczy… 

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 

Będziemy także w taksów-
kach 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 za-
kres usług. Pracują 24 godziny 
na dobę. Świadczą następu-
jące usługi: przewozy osób, 
ekspresowe przesyłki kurier-
skie, zakupy, uruchamianie 
samochodu, odprowadzanie 
samochodu, zlecenia specjal-
ne, stałą obsługę firm, podró-
że między miastami. 

Green Cab Taxi

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 serwowa-
ne są aromatyczne dania 
kuchni tajskiej, stworzo-
ne z wysokiej klasy, naj-
świeższych składników. 
Potrawy bazują na sosach 
i dressingach domowej recep-
tury, a powstałe smaki uzupełniają 
orzeźwiające lemoniady i koktajle, opracowane 
na indywidualne zamówienie przez zawodowego 
barmana. Warto śledzić FB, bo firmowy foodtruck 
chętnie wyjeżdża w weekendową 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 przygoto-
wywane 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.

H. Skrzydlewska to największa w Polsce sieć 
kwiaciarń i salonów kwiatowych. Znaleźć 
ich można w aż 37 lokalizacjach w Łodzi, 
Brzezinach, Łowiczu i Zgierzu. Zapra-
szamy po kwiaty cięte i doniczkowe, 
wiązanki i bukiety okolicznościowe, 
indywidualne kompozycje, wiązan-
ki i wieńce pogrzebowe, dekoracje 
kwiatowe. A kto ma ochotę może 
także skorzystać z usług kwia-
ciarni internetowej. Prosto, szybko 
i wygodnie. Kwiaciarnia działa przez 
całą dobę, wystarczy zajrzeć na stro-
nę – sklep.skrzydlewska.pl.

Zaprasza na ucztę złożo-
ną z sushi, ramenów, 

ryb morskich i glonów 
polanych tajną bro-
nią – sosem unagi. 
A co takiego mamy 
w menu: rozgrzewają-

ce rameny, które są ide-
alną propozycją na głód 

i zimno – łagodny wołowy i pi-
kantny kimchi, zupy miso z łososiem lub 
tofu, aromatyczną zupę malezyjską, 
duży wybór makaronów – pszennych, 
gryczanych, tajskich, pikantnych, słod-
ko-pikantnych i oczywiście hosomaki, 
maki, nigiri, futomaki, rolki. Są też spe-
cjalne zestawy dziecięce. A wśród de-
serów na uwagę na pewno zasługują 
azjatyckie pierożki z jabłkiem i rolki 
na słodko z bananem, mango, owinię-
te słodkim ryżem i omletem.

Sendai sushi & ramen

Mono Cafe

Piwnica Łódzka

Piekarnia Łódź

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

www.skyrzdlewska.pl



ZAMAWIAJ KWIATY Z DOSTAWĄ

WWW.SKRZYDLEWSKA.PL
KWIACIARNIA ONLINE


