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Iza Połońska | Muzyka jest Niebem na Ziemi
Ireneusz Czop | Interesują mnie tylko rzeczy ważne
Mateusz Lipski | Stworzyć coś wielkiego
Marek Chruścielewski | Biznes robimy wspólnie z klientami

Dzień dobry
Nawet w nienormalnych czasach warto żyć normalnie
Pandemia, lockdown, izolacja, dystans, maseczka, kwarantanna. Na
kilkanaście ostatnich miesięcy te słowa zdominowały język polski.
Odmieniane przez wszystkie przypadki w telewizji, radio i serwisach
internetowych, bombardowały nas z każdej strony. Nawet plebiscyt
na słowo roku 2020 w Polsce wygrał wyraz... koronawirus. Aż trudno
w to uwierzyć, ale wystarczyło kilka tygodni, by pandemia zniknęła
z naszego języka, a wraz z nią cała reszta wyrazów bliskoznacznych.
Jakby ktoś nacisnął guzik w pilocie i przełączył horror na romantyczną
komedię. Pstryk i już...
Nie wiem, czy to oznacza, że najgorsze mamy już za sobą, nie potrafię
wyobrazić sobie, co się wydarzy po wakacjach, nie próbuję nawet zrozumieć, jakim sposobem do naszego życia tak szybko wróciła normalność.
Dziś mam w sobie dwa uczucia, które zajęły miejsca po przeciwnych
stronach. Z jednej jest obawa, że za chwilę ktoś znów przełączy pilota.
Z drugiej radość, że przede mną piękne letnie dni. Korzystajmy zatem
z nich, bo nikt nie wie jak długo, będą to radosne dni. Bierzmy garściami
wszystko, czego przez ostatnie 15 miesięcy nie mieliśmy. Pojedźmy w te
miejsca, które chcieliśmy odwiedzić, spotkajmy się ze znajomymi w lokalach, do których mieliśmy zakaz wstępu, idźmy na wystawy, koncerty
i do teatru podziękować artystom, że przetrwali. A w wolnej chwili...
Właśnie tak, w wolniej chwili pochylmy się nad magazynem LIFE IN,
którego kolejny numer z przyjemnością oddaję w Państwa ręce. Jest
trochę inny niż poprzednie. Zdecydowaliśmy się na lekki lifting szaty
graficznej. Wszystko z myślą o tym, żeby lektura była przyjemniejsza.
Odświeżyliśmy też logo.
A w środku numeru, jak zresztą zawsze, dużo bohaterów i ich historii.
Zapraszam do lektury i normalnego życia.
Życzę Państwu miłej lektury!
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Jubileuszowa 20. edycja Fotofestiwalu
Ponad 40 wystaw w całym mieście, prezentacje prac 150 artystów wizualnych i pierwsza
w historii wystawa fotografii
z kolekcji Muzeum Sztuki
w Łodzi, w tym tych autorstwa
Andy’ego Warhola, Romana
Opałki czy Natalii LL. Program jubileuszowej, 20. edycji
Fotofestiwalu jest imponujący
i wypełniony łódzkimi akcentami. Jego główna część powstała
pod okiem prof. Józefa Robakowskiego. Jak co roku nie zabraknie
międzynarodowych projektów.
Jubileuszowa, 20. edycja Fotofestiwalu potrwa do 27 czerwca.

Zielony labirynt
OGRÓD BOTANICZNY
Labirynt choć nie osiągnął
jeszcze swoich docelowych
rozmiarów (2 metrów wysokości)
i osoby dorosłe nie będą miały
jeszcze możliwości stracenia
w nim orientacji, to jednak jest
on na tyle duży, że stał się ciekawą atrakcją dla najmłodszych
gości ogrodu. Po dwóch pełnych
sezonach wegetacyjnych graby,
które budują ściany labiryntu
na tyle urosły i się zagęściły, że
dzieci będą miały doskonałą zabawę przy poruszaniu się po nim
i odnajdywaniu drogi wyjścia.
Z labiryntu można korzystać
codziennie do końca sezonu.

Lato z Teatrem Powszechnym
W czerwcu, lipcu i sierpniu Teatr Powszechny zaprasza na kilkadziesiąt przedstawień, które będzie można oglądać na Małej i Dużej Scenie oraz online. Tylko w czerwcu teatr będzie grał niemal codziennie
– łącznie około 60 przedstawień. W repertuarze na najbliższe miesiące znalazły się m.in. spektakle: Tańczący z gwiazdami, Tango Łódź,
Wykapany zięć, Arcydzieło na śmietniku, Ferragosto, Jednorożec,
Rodzina, Szalone
nożyczki. Spektakle
z udziałem publiczności odbywają się zgodnie z obostrzeniami,
czyli z zachowaniem
reżimu sanitarnego.
Bilety można kupować
online, w biletomacie
w Galerii Łódzkiej
oraz w kasie teatru.
Zapraszamy!

Idiota w Scenie Monopolis
Czy myśleliście kiedyś co byłoby, gdyby to od Was zależały losy najbliższych Wam ludzi? Czy nie boicie się, że Wasze najgłębiej skrywane
sekrety wyjdą na jaw? I jak zachowalibyście się, gdyby ktoś za odpowiedź na kilka prostych pytań zaproponował 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 rozwiązań i takie nadeszło – udział
w dobrze płatnym eksperymencie, zgłasza się więc na test.
Po pierwszych słowach prowadzącej ów eksperyment lekarki
(Agnieszka Skrzypczak) Karol
orientuje się, że i tu umowy
nie przeczytał, podpisał ją w ciemno, a konsekwencje…. No właśnie…. Spektakl Fundacji Kamila
Maćkowiaka można obejrzeć
w czerwcu w Scenie Monopolis.
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Mizantrop
TEATR JARACZA
Jedna z najwybitniejszych,
a zarazem najbardziej osobista
komedia Moliera w mistrzowskim przekładzie Jerzego Radziwiłowicza skrzy się inteligencją,
błyskotliwym dowcipem i subtelną ironią. Łączą się pozornie
sprzeczne tonacje – tragiczna
i farsowa. To najbardziej skomplikowana ze sztuk Moliera,
wieloznaczna i niepoddająca
się jednej interpretacji. Jednak
mimo upływu lat jest na wskroś
współczesna. Kryzys autorytetów, zawiść, konformizm,
nepotyzm i fałszywa poprawność polityczna to tematy, które
są niezmiennie aktualne.

Polecamy

Il Volo – 10-lecie
ATLAS ARENA
Włoskie trio, nazywane następcą Trzech Tenorów i oklaskiwane
na całym świecie, świętuje 10.
rocznicę istnienia. Piero Barone,
Ignazio Boschetto i Gianluca
Ginoble jako dzieci spotkali się
w telewizyjnym programie talent
show „Ti lascio una canzone”,
w którym każdy z nich śpiewał
osobno. Gdy w jednym z odcinków producenci połączyli ich
głosy w słynnym włoskim utworze O sole mio – nie było wątpliwości, że nie powinien to być
tylko jednorazowy występ. Od
ponad dziesięciu lat zespół
robi karierę śpiewając zarówno
w stylistyce operowej, popowej,
a nawet latino! 10 lipca przyjadą do Polski po raz czwarty.

Enrique Iglesias w Atlas Arenie
Enrique Iglesias wraca do Polski na jedyny koncert, który zaplanowano na 3 sierpnia w Atlas Arena w Łodzi. Enrique Iglesias to
światowej sławy piosenkarz. W ciągu swojej kariery nagrał przeboje
m.in. z Pitbullem, Nicole Scherzinger, Whitney Houston, Lionelem
Richiem czy Akonem. Od początku kariery jego płyty sprzedały
się na całym świecie w ponad 180 milionach egzemplarzy. Wydał
10 albumów studyjnych oraz 3 krążki z kompilacją swoich największych przebojów. Odbył 10 tras koncertowych, które cieszyły się
statusem wyprzedanych, prezentując się łącznie przed 10 milionami
fanów na całym świecie. Jest laureatem prestiżowych nagród jak
Grammy, Billboard Awards, ASCAP i innych. Jego video w serwisach
Youtube i VEVO prześledziła ponad 14-bilionowa publiczność.

Bardzo prosimy nie wyrywać foteli
Letnie Brzmienia
EC1 W ŁODZI!
Zapraszamy do „EC1 Łódź
– Miasto Kultury” w Łodzi na
cykl koncertów Letnie Brzmienia. Od lipca do sierpnia odbywać się tam będą koncerty
najpopularniejszych polskich
artystów. W plenerze usłyszeć
będzie można m.in. promującego
swój najnowszy album Zabawa
Krzysztofa Zalewskiego, autorkę
triumfującego na listach przebojów utworu Ale jazz!, czyli sanah
oraz duet Kwiat Jabłoni, który
przypomni, że „mogło być nic”,
a jest wszystko. W programie
również koncerty Artura Rojka,
Brodki, MROZA, Darii Zawiałow oraz wielu, wielu innych.

Nie ma lepszego momentu na radosny, żywiołowy koncert niż
ten, w którym życie kulturalne budzi się na nowo po lockdownie. Wy też się obudźcie i wstańcie z domowej kanapy. Opowiemy, często puszczając do Was oko, historię muzyki rozrywkowej
drugiej połowy XX wieku. W programie koncertu „Prosimy nie
wyrywać foteli!” znalazły się przeboje, które doprowadzały do
zbiorowej histerii słuchaczy na całym świecie, a z ich wykonawców – Beatlesów, Elvisa, zespołu Queen – uczyniły nieśmiertelnych. W czerwcu zapraszamy do Teatru Muzycznego.

Na rowery, baseny i kajaki
Aquapark, baseny kryte i otwarte, przystanie wodne i kąpieliska
miejskie czekają już na chętnych. Jak długo nie wiadomo, ale póki
co cieszmy się z dostępnych atrakcji i korzystajmy z nich do woli.
Aquapark zaprasza codziennie od godz. 9 do 22, atrakcji nie brakuje.
Tu nikt na pewno nie będzie się nudził. Na przystaniach wodnych
w Arturówku, na Młynku oraz na Stawach Jana czekają rowery wodne i kajaki. Kto ma ochotę może też skorzystać z kąpielisk miejskich
dostępnych w Arturówku, na Stawach Jana i Stawach Stefańskiego.
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Muzyka jest
Niebem na Ziemi
Nade wszystko kocha życie i muzykę. Uważa, że życie bez pasji nie będzie życiem
spełnionym. Uprawianie muzyki jest dla niej pracą w duchowości. Dzięki niej może
sięgać głębiej do swojego wnętrza. Rozmawiamy z IZĄ POŁOŃSKĄ, wokalistką,
kameralistką śpiewającą w różnych stylach od klasyki po piosenkę aktorską i jazz,
doktor sztuk muzycznych, ambasadorką Fundacji Instytutu Ericksonowskiego.
Kiedy kilka miesięcy temu usłyszałam Panią podczas koncertu,
czułam się, jakbym na chwilę znalazła się w innym, lepszym świecie. Klasa, styl, elegancja i ten głos kojący wszystkie smutki. Jakiej
magicznej sztuczki Pani używa, by tak czarować publiczność?
Dziękuję za tak miłe słowa. Bardzo zależy mi by intencja,
z którą wychodzę na scenę, została dobrze odczytana, a Pani
odczytała ją bezbłędnie. Bardzo się cieszę! Nie stosuję żadnych sztuczek, myślę, że tę magię wyzwala twórczość, do której sięgam, czyli tzw. piosenka z tekstem. A jeśli mówi Pani
o lepszym świecie... od razu na myśl przychodzi mi Kabaret
Starszych Panów, na którym się przecież wychowałam. Tam
panowie Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski wykreowali właśnie taki świat, gdzie ludzie, niedoskonali ludzie ze swoimi
wadami, są jakby przytulani, rozgrzeszani. Świat, w którym
człowiek wykazuje szlachetną empatię wobec drugiego człowieka. Tak naprawdę moje uprawianie piosenki jest właśnie
o kochaniu drugiego człowieka, ze wszystkimi jego wadami, niedociągnięciami, słabościami. Piosenka jest przecież
najkrótszą formą literacko-muzyczną, która przy dobrym
tekście zamyka pewien rodzaj prawdy o nas, o naszym życiu,
o doświadczaniu rzeczywistości, o emocjach. Bywa, że nie
potrafimy nazwać niektórych uczuć, stanów emocjonalnych
i wtedy właśnie dobra piosenka w magiczny sposób pozwala
nam je wyrazić i w pewnym sensie obnażyć. Wychodząc na scenę, pragnę zabrać siebie i publiczność w idylliczną przestrzeń,
pozbawioną trudu dnia codziennego. Czynię to z ogromną
pokorą w sercu, zdając sobie sprawę, iż tylko w ten sposób
można uczynić ze swojej profesji coś więcej, niż tylko pokazanie innym swojego warsztatu czy umiejętności.
To rzadko spotykane w czasach wszechobecnej komercji. Nie
korci czasem pójcie na skróty, woli Pani ten lepszy świat?
Ani trochę nie jestem komercyjna, zawsze idę w tę stronę,
która jest bliska mojemu sercu. I tak już pozostanie, niech
komercją zajmują się inni. Ukształtowała mnie muzyka klasyczna i jej otoczka – orkiestra, frak, lakierki, długa suknia,
teatr. Moje sięganie po piosenkę, to swoista symbioza dwóch
światów – współczesnego i takiego, za którym tęsknię, a którego jest coraz mniej. Nie mam masowej publiczności i wcale
o nią nie zabiegam. Najcenniejsi są dla mnie słuchacze, którzy
przychodzą dla mnie. Wtedy mam pewność, że szukają tych
samych wartości, których szukam ja. Czuję, iż są ze mną nie
przez przypadek. Przychodzą, bo odnajdują coś wyjątkowego w tym co robię. Nasze koncerty wypełnione są po brzegi
publicznością, pomimo braku tzw. masowej popularności.
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Uprawianie muzyki jest dla mnie tak naprawdę – pracą w duchowości. Dzięki niej mogę sięgać głębiej do swojego wnętrza.
To, z czym mamy do czynienia we współczesnej muzyce rozrywkowej, to często zewnętrzność, powierzchowność, brak
intelektu. Coraz mniej znajduję treści w tekście i przekazu
w muzyce. Wszystko jest do siebie podobne, jakby skopiowane.
Kiedy pojawia się ktoś taki jak ja zawieszony pomiędzy czasami, szukający własnej drogi, sięgający do lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
a często też do lat dwudziestych, to okazuje się, że odstaje od
pozostałych. Jestem muzycznym outsiderem tych czasów...
na pewno. Lubię to.
W swoich projektach muzycznych sięga Pani po piosenki Bertolda
Brechta, Bułata Okudżawy, Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty,
Wojciecha Młynarskiego, Magdaleny Czapińskiej, Jeremiego
Przybory, Juliana Tuwima. Nie myśli Pani o własnych tekstach?
Oczywiście, piszę swoje teksty, mierzę się ze sobą. Jednak,
póki co, nie znajduję w sobie odwagi, by pokazywać je światu.
Jestem wobec siebie, wobec tekstu, bardzo wymagająca i wiem,
że nie dorastam do tego poziomu, który reprezentowali Przybora, Młynarski, Osiecka, Kofta czy nadal prezentuje – Magda
Czapińska. Kiedy popatrzymy na twórczość Mistrza Wojciecha
Młynarskiego, to okazuje się, że odkrywamy najwyższy kunszt
– umiejętność bezbłędnego trafienia słowem w myśl i też warsztat, który pozwala ukryć pod słowem, stwierdzeniem – dziesiątki znaczeń. Dzisiaj zalewa nas dosłowność, nie potrafimy
myśleć w sposób ironiczny. Wiem, wiem, czasy mamy inne, ale
mam wrażenie, że Młynarski, będąc swoistym kronikarzem
tamtych czasów, w fantastyczny sposób potrafił kamuflować
rzeczywistość. Przecież my dziś ponownie odbijamy się w jego
tekstach jak w lustrze. Z jednej strony to mnie trochę przeraża, a z drugiej strony może tylko świadczy o jego genialności,
uniwersalności i ponadczasowości. Prawdopodobnie polska
natura jest wciąż taka sama. Mam też w sobie ogromny głód
frazy w tekście, szukam w nim melodii. Dlatego kiedy muzyka
i tekst pasują do siebie, splatają się ze sobą, wtedy mamy tzw.
mariaż doskonały. Traci się miarę tego, co jest ważniejsze, słowa czy dźwięki, jest jedność. Takich piosenek szukam.
Aranże muzyczne tworzy Pani sama?
Aranże w większości tworzy dla mnie Leszek Kołodziejski,
z którym współpracuję od lat i rozumiemy się doskonale.
W dźwięku, we wrażliwości na frazę, na rodzaj brzmienia.
Wzajemnie się rozwijamy, mobilizujemy. Spotkaliśmy się
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pierwszy raz przy projekcie poświęconym Piotrowi Hertlowi
„Zielony pejzaż”, potem „Gwiazda dla Piotra Hertla”, które
współtworzyliśmy z pianistką Aleksandrą Nawe. Zresztą śmiało mogę powiedzieć, że moja przygoda z piosenką rozpoczęła
się właśnie dzięki Piotrowi. To właśnie autor muzyki do Misia
Uszatka pierwszy zaprosił mnie do nagrania dwóch swoich
piosenek. Napisałam zresztą doktorat w dziedzinie wokalistyki
dotyczący wykonawstwa piosenki aktorskiej poświęcony jego
twórczości i łódzkiemu STS PSTRĄG, czyli odpowiednikowi
warszawskiego STS-u. Piotr Hertel bardzo aktywnie działał
w Pstrągu, tak jak i wielu innych, potem wybitnych łodzian,
którzy tworzyli to miasto.
Czy to znaczy, że chciała Pani być nauczycielem akademickim?
Po obronie doktoratu i trudnych doświadczeniach w życiu prywatnym sama odeszłam z Akademii Muzycznej. Teraz coraz
częściej myślę o tym, by jednak wrócić na uczelnię i przystąpić do przewodu habilitacyjnego, zadbać o swój dalszy rozwój także na tym polu. Przez ostatnie lata współpracowałam
z aktorami w teatrach i ze studentami aktorstwa w łódzkiej
Szkole Filmowej przy spektaklach dyplomowych. Taki rodzaj
pracy wyjątkowo mnie fascynuje, tak jak i zajęcia na przykład
z ludźmi biznesu, którzy w swojej pracy muszą posługiwać się
głosem. Pomagam im dotrzeć do ich prawdziwego brzmienia,
które jest uwarunkowane ciałem, organiką. Ważne, by mieć
tego świadomość, wtedy pomału dochodzi się do momentu,
w którym wydobywanie z siebie głosu przestaje być stresujące.
Czego ich Pani uczy?
Świadomego korzystania z możliwości wokalnych. Każdy z nas
rodzi się z pewnego rodzaju umiejętnością wydobywania dźwięku z siebie, ale są też wewnętrzne blokady emocjonalne i blokady w ciele, ograniczające nasze możliwości. W największym
skrócie – chodzi o to, by się ich pozbyć. Na tym polega moja
praca trenera wokalnego.

Ale śpiewała Pani też wcześniej?
Tak, śpiewam profesjonalnie od 1999 roku, jednak to moje śpiewanie jest teraz z pewnością głębsze. Przyszedł taki moment
w 2018 roku, kiedy musiałam zatrzymać się na krawędzi mojego
życia i zdecydować, co chcę dalej robić. Doszłam do wniosku,
że jeśli w tym momencie nie wybiorę piosenki, nie zaryzykuję,
mogę już nie mieć kolejnej szansy. A przecież życie bez pasji
nigdy nie będzie życiem spełnionym. Pragnę czuć, że moje
życie jest spełnione.
Od dziecka marzyła Pani o tym, żeby śpiewać?

Mierzy się Pani z różnymi gatunkami muzycznymi. Z czego to wynika i czy to oznacza, że ciągle Pani poszukuje?
Na pewno jestem teraz bardziej piosenkarką niż śpiewaczką,
przestrzeń typowo klasyczna przestała mnie rozwijać. Potrzebowałam czegoś innego. Z pewnością cały czas szukam.
Szukam także swoich technik wokalnych, nowych dróg dochodzenia do swojej prawdy w głosie i treści, którą chcę przekazać.
Zmieniam się z biegiem czasu, gdyż z wiekiem zmienia się nasz
głos i nasze warunki fizyczne.
Na korzyść?
Na pewno tak! Głos staje się pełniejszy, coraz bardziej osadza
się w ciele, obniża się i nabiera przestrzeni. Uważam, że zmienia
się też pod wpływem doświadczeń. Od lat mówię, iż głos jest tym
czymś najintymniejszym w nas i jeśli ktoś potrafi słuchać, może
w głosie wychwycić rzeczy, które mówią o nas o wiele więcej niż
to, co próbujemy zawrzeć w słowach. Głos jest największą prawdą organiczną, jaka się z nas wydostaje na zewnątrz. Krystyna
Janda kiedyś powiedziała „Jak już nie możesz wypowiedzieć
jakiejś emocji, to co ci zostaje – możesz już tylko zaśpiewać”. Myślę podobnie, śpiewanie wzięło się z emocji, której już nie można
było zatrzymać w ciele. Akt śpiewania jest aktem uwalniającym.

Kiedy miałam cztery lata, zorganizowałam swój pierwszy koncert dla rodziny. Goście w domu, tort, a ja wyjęłam magnetofon szpulowy z szafy, wzięłam mikrofon taty i zaśpiewałam
piosenkę „Nie było Ciebie tyle lat, myślałam, że nie wrócisz
już”. Wszyscy pamiętali to latami, w ogóle nie miałam tremy.
Wiedziałam chyba już wtedy, intuicyjnie, co kryje się w mojej
dziecięcej duszy.

„
Czasami naprawdę mam wrażenie, że jestem
w raju, że nie może już być piękniej.
„
W domu była Pani otoczona muzyką?
Mój tata pięknie śpiewał i grał na akordeonie, moja babcia śpiewała mi od urodzenia, przy każdej zwykłej czynności, a druga
babcia grała na skrzypcach. Dziadek z kolei uwielbiał panią
Irenę Santor i ciągle słuchał jej płyt. Dużo mi o pani Santor
opowiadał. Choć nikt z nich nie był muzykiem zawodowym,
muzyka była obecna w moim domu zawsze.

zmieścić wszystko co nienazwane, co czuje wrażliwe serce
i umysł. Często nie potrafimy zamknąć czegoś w słowie, bo słowo też ma swoje ograniczenia, a muzyka daje wolność, pozwala
fruwać wyobraźni, jest Niebem na Ziemi.
Ale słyszałam, że też lubi Pani ciszę, ponieważ w ciszy przychodzą
do głowy najlepsze pomysły.
Lubię ciszę. Daje przestrzeń do spotkania samej siebie. Potrzebuję kontaktu ze sobą. Gdy go nie mam, pojawia się poczucie,
iż moje działania są bezsensowne, a tego bardzo nie lubię.
Przed każdym koncertem muszę pobyć w ciszy, to mój rytuał.
Co sprawia Pani w życiu największą przyjemność oprócz śpiewania oczywiście?
Bycie wśród ludzi, których kocham! Odczuwanie miłości wokół
siebie uważam za największe dobrodziejstwo. Kocham też żyć,
cieszę się każdą chwilą daną nam tutaj na Ziemi, staram się też
pamiętać o tym jak piękne jest ludzkie istnienie. Bardzo bliskie
są mi słowa Einsteina: „Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby: albo tak jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem
było wszystko”.
Czy to śmierć męża wpłynęła na taki sposób myślenia?
Zawsze tak myślałam. Myślę, że ta moja fascynacja każdą chwilą życia, która jest jedyna i niepowtarzalna, była dla Dominika
niezwykle atrakcyjna. Oczywiście w świadomości tego oczywistego faktu pomogła mi także muzyka, bo tam wszystko dzieje
się w TERAZ. Kiedy rusza koncert – niczego nie możesz powtórzyć. Pociąg rusza i cześć. Możesz tylko być do końca w danej
chwili. Naprawdę myślę i wiem z doświadczenia, iż publiczność
od razu to wyczuwa. Jeśli ktoś jest nieobecny na scenie – publiczność od razu przestaje słuchać.
Co czerpie Pani od publiczności?

Od czego uwalnia?
Czym dla Pani jest muzyka?
Od emocji. Mnie uwolniło i nadal uwalnia od bardzo trudnych
emocji – od straty, bólu, nieakceptacji, ale też radości, miłości,
zachwytu... bo czasem trudno wszystko w sobie pomieścić.

Całym moim światem. Gdyby nie było muzyki, życie byłoby
bardzo trudne. Muzyka niesie przestrzeń, w której możemy

Siłę, nadzieję, energię, którą się wymieniamy. Kiedy mam przed
sobą skupioną publiczność, widzę ich oczy i reakcję ciał, wtedy
jest tak, jakbym podłączyła się do ładowarki. Jeśli koncert jest
udany, to mam ochotę powtórzyć go natychmiast. Czasami

17

Czy któryś koncert zapadł Pani szczególnie w pamięci?
Może nie tyle same koncerty ile miejsca. Lubię Radom, Lubin,
Wrocław... wiele miejsc. Mam tam swoją publiczność, która
zawsze reaguje z taką otwartością i nieprawdopodobną miłością, że uwielbiam tam wracać. Zawsze czekam na te koncerty. Jednak Łódź jest mi szczególnie bliska, tu mieszkam
i inauguruję wszystkie swoje muzyczne projekty, stąd ruszają
w świat. Jednym z takich wyjątkowych koncertów był dla mnie
niewątpliwie występ z jedną tylko piosenką „Miasteczko Bełz”
na jubileuszu pani Gołdy Tencer w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. Ten moment stanowił o moim staniu
przy sobie po śmierci męża. A do tego wszystkiego wpisał mnie
w jakiś tajemniczy sposób w ciągłość historii tego miasta. Tak
to czuję i jestem głęboko wdzięczna.
Pierwsza, symboliczna płyta „Pejzaż bez ciebie”, ukazała się dwa
lata temu i była wyrazem hołdu dla Pani męża. Czy pracuje Pani
nad nowym materiałem na kolejną płytę? Czy był to jednorazowy
impuls i skupia się Pani bardziej na projektach koncertowych?

Wojciecha Młynarskiego w Teatrze Nowym w Łodzi dzięki środkom z FWK. Reakcje publiczności były wspaniałe. Część piosenek z tego wydarzenia znalazło się na moim kanale YouTube.
Pracowałam również dużo w studio, dopieszczając płytę i nad
nowym projektem WYSTARCZY BYĆ z piosenkami Magdy Czapińskiej. Myślę, że to materiał z potencjałem na kolejny krążek,
o którym snujemy wspólne plany z gitarzystą i kompozytorem
Witkiem Cisło. Na swoją premierę czeka też nasz duży projekt
symfoniczny z piosenkami Magdy Czapińskiej WSIĄŚĆ DO
POCIĄGU z udziałem Mieczysława Szcześniaka i pani Magdy
Umer. Do tego jednak potrzebna jest pełna publiczność. Marzę
o tym. W ostatnim czasie zostałam także ambasadorką Fundacji Instytutu Ericksonowskiego, co traktuję bardzo wyjątkowo.

Spotkania

Spotkania

naprawdę mam wrażenie, że jestem w raju, że nie może być już
piękniej. Niewątpliwe taki stan jest ogromnym przywilejem.
Uprawianie sztuki jest przywilejem, staram się o tym zawsze
pamiętać.

Życzę więc szybkiego powrotu na scenę i do zobaczenia.
Dziękuję i zapraszam gorąco na moje koncerty!
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Izabela Urbaniak
Make-up Kamila Lewandowska
Sesja zrealizowana w restauracji Len i Bawełna

Absolutnie nie był to jednorazowy impuls. Kolejna płyta „SING!
OSIECKA”, tym razem z piosenkami Agnieszki Osieckiej jest
gotowa od ubiegłego roku. Tworzyliśmy ją wspólnie z Andrzejem Adamiakiem, liderem zespołu Rezerwat. Nawet było już
zaplanowane wielkie wydarzenie promujące w Gdyni i koncerty,
ale pandemia pokrzyżowała wiele zamierzeń, nie tylko moich.
Czeka więc na lepsze czasy, kiedy znowu będziemy regularnie
koncertować. Wydanie płyty bez trasy koncertowej to dziś
chybiony pomysł, gdyż płyty sprzedają się głównie podczas
koncertów. Dodam w tajemnicy, iż naszym gościem specjalnym
na tej właśnie płycie jest Mieczysław Szcześniak, co traktuję
jako ogromne wyróżnienie, bo Mietek jest dla mnie najwybitniejszym wokalistą rozrywkowym w tym kraju, legendą.
No właśnie skoro o pandemii mowa, to proszę powiedzieć, jak
Pani sobie radziła w tym czasie?
Przede wszystkim jestem mamą, tak też jest w pandemii. Dzieci spędzają ze mną ten czas w domu, determinują moje życie
codzienne. Zdalne nauczanie, zamknięte lasy i parki... bardzo
i mnie dotknął ten czas. Na szczęście do współpracy zaprosiły
mnie różne instytucje. Z Filharmonią Łódzką zagraliśmy kilka
projektów, m.in. koncert KRAJEWSKI SYMFONICZNIE i muszę przyznać, że o takiej widowni można tylko marzyć. W czasie
rzeczywistym koncert wysłuchało i obejrzało ponad cztery
tysiące widzów, co uplasowało nas w pozycji najliczniej oglądanego koncertu filharmonicznego w całej Polsce. W kolejnych
miesiącach chwilowych odblokowań występowałam też w różnych składach w Radomiu z Radomską Orkiestrą Kameralną,
w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z Leszkiem
Kołodziejskim, Wojciechem Myrczkiem i z Polish Cello Quartet, w Filharmonii w Częstochowie – wszędzie wyprzedaliśmy
bilety w dozwolonym obostrzeniu 50 procent publiczności,
a trzeba pamiętać, że to duże sale, np. wrocławski NFM – duża
sala koncertowa liczy sobie 1800 miejsc. Nagraliśmy też recital dla TVP Kultura w programie Scena Muzyczna. Program
jest zarejestrowany i można go wciąż oglądać na platformie
VOD. Nie będę ukrywać, iż wzbudza moją ogromną radość
fakt, iż w tej serii wystąpili m.in. Leszek Możdżer czy Marcin
Masecki. Ze wszystkich pandemicznych realizacji, właśnie to
uważam za jedno z najważniejszych. Udało nam się także zarejestrować koncert ze Zbyszkiem Zamachowskim i piosenkami
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Stworzyć coś
wielkiego
Zrozumiałem, że to, co staje się ponadczasowe, zostaje z nami na lata
i zapisuje trwale w świadomości, nie musi był łatwe, od razu rozumiane czy
nawet piękne. Chodzi o to, by delikatnie poruszyć pewne struny, mieć coś
wartościowego do zakomunikowania oraz mówić o tym, co ważne tu i teraz – mówi
MATEUSZ LIPSKI, współwłaściciel PROGRESSIVO, agencji która zrealizowała
dziesiątki brandingów, strategii marketingowych i kultowych już kampanii.

Spotkania
Pamiętasz kiedy zaczęła się Twoja przygoda z reklamą?
Jako dziecko miałem to szczęście, że mogłem przyglądać się
jak to robią na Zachodzie. Mój tata dużo podróżował służbowo, zabierając ze sobą rodzinę. Doskonale pamiętam, jak
na początku lat 90. wyglądała reklama na paryskich ulicach,
w Niemczech czy w Holandii. Ten minimalizm formalny, często społecznie zaangażowany, mocno do mnie trafiał. Wciąż
żywe jest to uczucie, jakie towarzyszyło mi, kiedy zobaczyłem
reklamy Benettona autorstwa Oliviero Toscani. Mogłem doświadczać ich w najbardziej naturalnym dla reklamy środowisku, czyli w przestrzeni publicznej. Dziś posiadają one status
kultowych, ale 30 lat temu były czymś nowym i szokującym dla
odbiorców. Bez wątpienia Benetton wyznaczył nowy standard
zarówno merytoryczny, jak i estetyczny, którego w Polsce lat
90. próżno było szukać…
Jak to wpłynęło na Ciebie?
Dzięki temu zrozumiałem, że to, co staje się ponadczasowe, zostaje z nami na lata i zapisuje się trwale w świadomości, nie musi
być łatwe, od razu rozumiane czy nawet piękne w powszechnym znaczeniu tego słowa. Chodzi o to, by delikatnie poruszyć
pewne struny, mieć coś wartościowego do zakomunikowania
oraz – w pewnym sensie – mówić o tym, co ważne tu i teraz.
Czy obraz utrwalony w serialu Mad Man ma odzwierciedlenie
w rzeczywistości?
Choć narzędzia pracy się zmieniły, przybyło również obszarów, w których reklama się porusza, to w istocie dosyć trafnie
twórcy serialu przedstawili, jak wygląda proces kreatywny.
Poruszamy się na styku twardego biznesu oraz sztuki. Te dwa
obszary z pozoru do siebie nie pasują, dlatego trzeba umieć
dostrzegać punkty wspólne, by ubrać je w spójny i interesujący
dla odbiorców przekaz. To trudny, ale również niesamowicie
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ekscytujący proces, który dla wielu klientów pozostaje nie do
końca zrozumiały.
A musi?
W pewnym sensie tak. Bez tego zrozumienia, klient nie dostrzeże pełnego potencjału tkwiącego w realizowanych przez
nas strategiach czy koncepcjach. Myślimy bardzo szeroko i długodystansowo. Potrafimy błyskawicznie i właściwie bezbłędnie wyłuskać to, co dla marki stanowi szansę na zbudowanie
rozpoznawalnego wizerunku czy zdystansowanie konkurencji.
Część klientów ufa nam bezgranicznie, oddając pełnię decyzyjności w nasze ręce. Inni chcą poznać motywy podjętych decyzji,
zrozumieć w jaki sposób doszliśmy do konkretnych wniosków.
Oba podejścia są jak najbardziej właściwe.

„
Poruszamy się na styku twardego biznesu
oraz sztuki. Te dwa obszary z pozoru
do siebie nie pasują, dlatego trzeba umieć
dostrzegać te punkty wspólne, by ubrać
je w spójny i interesujący dla odbiorców
przekaz.
„
Jak współcześnie wygląda praca agencji marketingowej?
Musimy działać na dwóch poziomach, czyli bardzo RTM-owo
(przyp. red. Real Time Marketing), gdzie komunikat jest błyskawiczny, stanowiąc odpowiedź na to, co dzieje się dokładnie
w tej chwili, co porusza opinię publiczną. Takie treści stanowią
pewną formę marketingowego fast food’u, który powinien być

W jaki sposób?
Podnosimy kompetencje zespołu, szkolimy się, wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia, wymieniamy doświadczeniami z innymi agencjami czy branżą kreatywną. Chętnie
zapraszamy również do projektów niezależnych ekspertów,
którzy wnoszą inne spojrzenie na dany temat. Takie crossowanie opinii jest niezwykle wzbogacające i poszerza perspektywę.
Największym błędem, jaki można popełnić, to sfokusować się
na jednym wąskim wycinku i przyjąć, że wie się o nim wszystko.
To prosta droga do porażki i niezwykle szkodliwa praktyka, na
której tracą klienci agencji. Codziennie budzimy się w nowej
rzeczywistości, słońce pada pod innym kątem, a czas biegnie
do przodu. Nikt na nas nie poczeka, nie wciśniemy pauzy, by
w pełni komfortowych warunkach zastanowić się nad kolejnym
posunięciem marketingowym czy biznesowym. Niektórzy nazywają to zarządzaniem zwinnym, ale to żadna nowość. Trzeba
umieć podejmować decyzje pod presją czasu i przekierowywać posiadane zasoby czy energię tam, gdzie jest to dla nas
najbardziej korzystne. Głębokie rozumienie marki staje się
tutaj niezwykle pomocne, a nawet wzmacniające. Wystarczy
zadać sobie pytanie: „Co w tej sytuacji zrobiłaby nasza marka?”, a spośród uzyskanych odpowiedzi wyłuskać tę jedyną,
najbardziej adekwatną.
A badania? Może warto zapytać odbiorców?
I tak, i nie. Zależy, o co chcesz zapytać i jakich informacji poszukujesz. Pracujemy w oparciu o różne metodologie, w zależności od projektu. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy
zachłyśnięcie się design thinkingiem, może trochę na fali Tima
Browna i jego zmiany przez design, IDEO, kultury startupów,
doliny krzemowej etc. Nagle wszyscy zaczęli mówić o empatii,
badaniu potrzeb użytkowników, prototypowaniu, testach. My
podeszliśmy do tego z lekką rezerwą. Nie dlatego, że nie wierzymy w myślenie projektowe, ale przede wszystkim dla nas
nie było to nic nowego. Poza tym to znów tylko jeden wąski
fragment rzeczywistości, jedna ścieżka, którą można podążyć
w procesie tworzenia rozwiązań czy wdrażania produktów na
rynek. Z ponad 20-letniego doświadczenia wiemy już, że design
thinking nie zawsze się sprawdza.
Na przykład kiedy?

na tyle apetyczny i sycący, by zaspokoić pierwszy głód informacji, a jednocześnie pozostawić lekki niedosyt i otwartość
na więcej.

za wiarygodnych, zaprzyjaźnią się z nami, a z czasem uznają
za niezastąpionych.
Mówi się, że takich marek już nie ma…

Przeszkadza to Wam?
Absolutnie nie! Taka jest natura współczesnej reklamy. Ważne,
aby jednocześnie pamiętać o drugim, wspomnianym wcześniej
poziomie, który jest kluczowy dla zbudowania trwałej marki.
By udało się to osiągnąć, trzeba umieć się w niej zatracić, przy
tym nie gubiąc najważniejszych punktów z zasięgu wzroku.
Trzeba być, myśleć i działać jak marka – tutaj liczą się detale.
Najdrobniejsze decyzje zaważą o tym, czy odbiorcy uznają nas
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Nie do końca mogę się z tym zgodzić. Owszem, na rynku pojawia
się mnogość produktów i firm, które zapalają się i gasną równie
szybko. Tam, gdzie głównym motorem działania jest szybka
sprzedaż, rzeczywiście nie może być mowy o jakimkolwiek
budowaniu trwałej wartości. Pracujemy z wieloma biznesami
rodzinnymi tworzonymi przez dziesięciolecia, które mniej lub
bardziej skutecznie pracują na swoją rozpoznawalność. Stanowimy dla nich realne wparcie w tym zakresie. Nie szukając

Wtedy, kiedy chcesz stworzyć coś wielkiego… Może brzmi to
trochę patetycznie, ale właśnie tak jest. Dosyć obszernie na ten
temat wypowiada się chociażby Roberto Verganti, zwolennik
„innowacji radykalnej”. Design thinking to odpowiedź na potrzebę i produkt, który tę potrzebę ma zaspokoić. Mówimy więc
o czymś, co funkcjonuje na dosyć podstawowym poziomie. Nie
ma tu przestrzeni na ponadczasowe wartości. Zauważ, że tym
największym markom przyświecała jakaś nadrzędna idea ich
twórców, wizja, która zmieniała zastany porządek, urzekała
i poruszała miliony ludzi na całym świecie. Duża w tym zasługa
reklamy, ale prawda jest też taka, że najlepszy marketing nie
wybroni słabego produktu.

zumienie w jaki sposób przebiegają procesy decyzyjne i gdzie
widzą swój produkt czy markę za 5-10 lat. Po drugie jakość.
Jesteśmy dosyć kompaktową agencją, dlatego tak ważnym
było dla nas zbudowanie zgranego zespołu ekspertów o multidyscyplinarnych kompetencjach. Mamy ten komfort, że możemy pracować dla wybranych klientów w formule 360. Często
są to długoterminowe kontrakty, które pozwalają w pełni
zapanować nad działaniami marketingowymi oraz budżetem
naszych klientów. Zmiany zachodzą zbyt szybko, by można
było mówić o braku jakiejkolwiek strategii czy skoordynowanych efektów. I to właśnie efekty – zarówno wizerunkowe, jak
i sprzedażowe – są tym trzecim filarem, który stanowi o naszej
przewadze, w stosunku do konkurencji.
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daleko – sami przez tych 20 lat staliśmy się w pewnym sensie
marką. Klienci cenią nas za pomysłowość, lubią styl w jakim realizujemy projekty, zwracają także uwagę na jakość koncepcji,
które proponujemy. Mamy świadomość tego co stanowi nasz
wyróżnik i wciąż doskonalimy te obszary.

To ja bym dodała do tego „styl PROGRESSIVO”.
Masz rację. Przez lata wypracowaliśmy swój rozpoznawalny
styl, po który zwracają się do nas klienci. W briefach często padają sformułowania, że chcą coś jak nasz Łódź Design Festival,
a my pytamy „Który?”, bo zrealizowaliśmy dla tego wydarzenia
pięć identyfikacji. Albo, że ma być efekt #twójstary, jaki uzyskaliśmy w kampanii odsłonowej Starego Browaru w Poznaniu.
Dla nas to największy komplement, bo świadczy o rozpoznawalnej estetyce, dojrzałości projektowej i tym, że nasz styl stał się
sygnaturowy. Z drugiej strony lubimy myśleć outside the box,
próbować nowych rzeczy, jeżeli uważamy, że lepiej sprawdzą
się w przypadku danego projektu.
Działacie na rynku już 20 lat. Jaki to był dla Was czas?
Piękny w wymiarze zawodowym, jak i międzyludzkim. Bogaty
w doświadczenia zarówno te dobre, jak i złe, dzięki którym
wyrośliśmy silniejsi i jeszcze mądrzejsi. Oczywiście korzystają
na tym nasi klienci, ponieważ etap eksperymentów czy nieudanych prób mamy już za sobą. Choć muszę przyznać, że wciąż
wiele rzeczy potrafi mnie zaskoczyć i zafascynować. Zostawiamy sobie przestrzeń do ciągłego eksplorowania nowych
obszarów, z wyprzedzeniem wyłapywania niszowych trendów,
które z czasem wchodzą do mainstreamu. Daje nam to wiele frajdy i satysfakcji w codziennej pracy. A jako 20-latkowie
w branży czujemy się nie tylko świadkami, ale i współtwórcami
zmieniającej się kreatywnej Łodzi. To olbrzymi przywilej, ale
i wyzwanie, by – pomimo tych dwóch dekad doświadczenia
– wciąż wyznaczać kierunki, inspirować oraz proponować zarówno klientom, jak i odbiorcom realną wartość.
Z czego jesteś naprawdę dumny?
Dużą satysfakcję daje mi świadomość miejsca, w którym jestem zawodowo. A jeszcze większą, kiedy widzę, że realizowane
przez PROGRESSIVO projekty zyskują długie życie, choć od
ich realizacji minęło kilka czy kilkanaście lat. Spod naszych
skrzydeł wyfrunęło wielu wspaniałych projektantów i twórców. Napawa mnie dumą, że mogliśmy kształtować ich talenty
i pomóc im się rozwinąć. To dla mnie dowód, że obrana przez
nas droga jest tą właściwą, choć wiele fascynujących wyzwań
kreatywnych i biznesowych wciąż jeszcze przed nami.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Krzysztof Pietrzak

Co w takim razie proponujecie swoim klientom?
Po pierwsze wartość, która wypływa z tego, co najlepszego
mogą oni zaoferować swoim odbiorcom. Punktem wyjścia
zawsze jest dogłębne poznanie biznesu naszych klientów, zro-
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Interesują mnie
tylko rzeczy
ważne

„Zawsze mówię sobie, że najlepsza rola to jest ta
następna i ta najbardziej ulubiona też. Wciąż mam
w sobie głód poszukiwania, wyzwań. Żeby nie tylko
nie nudzić się w życiu, ale też coś ze sobą załatwić”
– mówił cztery lata temu w rozmowie do pierwszego
numeru „LIFE IN Łódzkie”. Potem w roli Macieja Berbeki
wspinał się na ścianie ośmiotysięcznika Broad Peak
w Karakorum. Z aktorem IRENEUSZEM CZOPEM
rozmawia Magda Maciejczyk.

Wielokrotnie. Nawet zastanawiałem się, czy w ogóle będę jeszcze
grał po tym filmie. Widziałem, że zmieniam się fizycznie i psychicznie. Pojawiała się obawa, czy ktoś mnie jeszcze zatrudni,
czy będę mógł dalej żyć z tego zawodu. Miałem na przykład
ostrzykiwaną twarz, żeby się nie odmrozić w górach. I oczywiście tak się stało. Mam opowiadać, że to była praca w warunkach
ekstremalnych? Miałem otarcia do kości, a ręce tak zmęczone,
że nie było szansy chwycić kolejnej skały czy odwiązać liny. Kiedy
na lodowcu świeci słońce, bywa gorąco nie do wytrzymania,
a po chwili gdy przesłoni je chmura, jest totalnie zimno. Kiedy
było minus 34 stopnie, a propelery biły drobinkami lodu, które
okaleczały moją twarz, miałem wrażenie, że zrobiłem największą
głupotę świata. W połowie wyprawy w Pakistanie na dzień przed
wyjściem z bazy pod K2 i Broad Peak dostałem kolki nerkowej,
a kiedy schodziłem nafaszerowany lekami przeciwbólowymi, do
kolejnego obozu, zgubiłem się gdzieś w serakach (wielotonowe
bryły lodu) i musiałem prosić przez radio o pomoc, co było dla
mnie bardzo trudne, żeby w ogóle wykonać taki gest, bo zawsze
wiąże się to dla mnie z poczuciem słabości, winy, że robię komuś
kłopot, nie jestem dość… twardy.
Można powiedzieć, że dotknąłeś alpinizmu?
Nie! Byłbym bezczelny wobec fantastycznych kolegów, którzy
mnie ratowali w opresjach i wspierali. Czy robiłem alpinistyczne
rzeczy? Tak. Czy dotknąłem alpinizmu? Nie wiem. Trudno powiedzieć, czy jak się wspinasz na pięciu tysiącach metrów nad
poziomem morza w lodzie, zaliczasz ściany w Tatrach, czy chodzisz skałkowo i jesteś zimną miesiącami w masywie Mont Blanc,
to już jesteś alpinistą czy nie. Jedna czy dwie zagrane role nie
oznaczają, że ktoś jest aktorem, a więc też dwie zdobyte góry nie
świadczą już o tym, że jest się alpinistą. Kiedy zaproponowano
mi członkostwo w związku alpinistów polskich, nie wiedziałem,
o co w tym tak naprawdę chodzi. Teraz chciałbym prywatnie, nie
zawodowo, pójść na kurs i z tej perspektywy zobaczyć, czy to,
co zrobiłem przed kamerą, było tylko zagraniem czy byciem.
Co zostaje w głowie po takiej roli?
Ucieczka. Nie chce się wracać z tych gór. Nie chcę konfrontować
tamtych zasad z tymi na dole, bo przegrywają te drugie. Więc
najchętniej bym uciekł.
Czego nowego ostatnio dowiedział się o sobie aktor Ireneusz Czop?
Aktor dowiedział się tego, że nie ma wyrobionego klucza. Wcześniej miałem bardzo rzemieślniczy sznyt: tu głośniej, tu ciszej,
tutaj tak. To działało lepiej lub gorzej, zawsze przyzwoicie. Jednak dzisiaj mam w sobie pewność, że każde zadanie aktorskie
potrzebuje innego klucza. Do każdej roli trzeba go poszukać
od nowa. Poza tym wcześniej wydawało mi się, że w aktorstwie
jestem bardzo odważny. Dziś uważam, że się asekurowałem.
Wynikało to ze strachu przed brakiem akceptacji, utraty pracy
czy kompleksów. Teraz widzę to inaczej.
Broad Peak, w którym zagrałeś główną rolę – legendarnego himalaistę Macieja Berbekę, jest pierwszym na świecie filmem fabularnym, gdzie zdjęcia aktorskie kręcone były w bazie pod K2 i na ścianie Broad Peak, na wysokości ponad pięciu tysięcy m n.p.m. Jak
dostałeś tę rolę?
Z castingu. Dokładniej po kilkudziesięciu castingach, w których uczestniczyłem. Sprawdzanie, czy się nadaję, zaczęło się
od prób aktorskich, które trwały przez pół roku i to w bardzo
doborowym towarzystwie. Konfiguracje energetyczne, które
brał reżyser Leszek Dawid pod uwagę, były niezwykle trudne. Kiedyś, już w trakcie zdjęć, powiedział, że to ja jestem
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frontmanem, czyli ja idę na żywca w jakąś skałę, a on jedynie
asekuruje, bo mi ufa. Takie zaufanie powoduje coś niezwykle
bliskiego i motywującego. Podobnie było z producentami.
Czyli?
Myślę, że podjęcie decyzji, że to ja gram, nie było dla nich łatwe. Świat, który decyduje o tym, czy aktor dostanie rolę, jest
bardzo skomplikowany. Bierze się pod uwagę dystrybutorów,
różne redakcje, telemetryczność aktora, uwzględnia statystyki, algorytmy sukcesu, setki rzeczy. To niezwykłe szczęście
dostać dziś duże aktorskie zadanie i móc się z nim zmierzyć.
Wiem, że w sensie medialnym nie jestem łatwy. Nie lubię mówić o sobie, nie zdradzam prywatności. Nawet nie ma mnie
na Instagramie, nie publikuję na Facebooku. Jestem świadomy, że powinienem rozumieć świat współczesnych mediów
i go zaakceptować, skoro wybrałem ten zawód, ale mam takie
podejście, a nie inne. Dla ludzi showbiznesu nie jest to proste
do przyjęcia, a więc jeszcze raz dziękuję za tę szansę.
Słyszałam, że dla tej roli setki godzin uczyłeś się wspinaczki, jeździłeś w Alpy z trenerami i himalaistami. Na plan zdjęciowy przemierzałeś w upale lodowiec, spałeś w namiocie w temperaturze
minus 30 stopni i godzinami wdrapywałeś się na najwyższe góry
świata. Nie zdarzyło Ci się pomyśleć: to ponad moje siły?

Himalaistom często zadaje się pytanie: „Jak można tyle ryzykować, po co to robicie?” Kusiło Cię, by zrozumieć ich motywację?
Kiedy słyszę te pytania, wydaje mi się, że znam odpowiedź. Gdy
zaczynam zamykać ją w słowa, sens przekazu, który mam w głowie, ulatuje. Odpowiem inaczej: dlaczego ludzie dążą do miłości?
Wiemy, ale kiedy zaczynamy to opisywać, robi się banalne. Dlaczego ludzie chcą mieć dzieci, albo robić rzeczy, które są ich pasją?
Czego nie wolno Ci zabraniać?
Wszystkiego. Lepiej, żeby ktoś był przy mnie sprytnym dyplomatą, niż wprost narzucał: masz robić to, czy tamto. Wtedy się
najeżam, reaguję impulsywnie. Jestem zadaniowy. Rozumiem,
że roślina potrzebuje wody i przeniosę ją nawet z bardzo odległego miejsca, jeśli mam to zrobić. Jak potrzeba, to trzeba.
Natomiast w momencie, kiedy mam do czynienia z systemami,
które ludzie sami wymyślili i słyszę, że ktoś się do nich odwołuje: bo takie jest prawo, a mnie to nie odpowiada, buntuję się.
Zawsze ktoś inny może usankcjonować inne zasady.
Co ostatnio czytasz?
Przykro mi, że będę trochę narzekał, bo ostatnio są to przede
wszystkim zawodowe historie. I smutno mi, że nie mogę czytać
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tego, co mnie szerzej absorbuje, jest moim hobby: książki o duchowości, psychologii w dynamice, podróżowaniu, biografie.
Bardzo lubię czytać rzeczy, które powodują, że staję się silniejszy. Nie wydaje mi się, że jestem słaby, natomiast bywa tak,
że koncentruję się na słabości, zamiast na tym, co jest we mnie
pozytywne i co może rozsiewać pewien rodzaj spokoju, pewności
i bezpieczeństwa dookoła. Czytam opracowania psychologiczne
dotyczące pedagogiki. Sporo słucham podcastów. Ostatnio zainteresowała mnie prelekcja Ewy Morawskej z Fundacji Batorego
„Trening zastępowania agresji. Szkolny program zapobiegania”.
Niezwykle ciekawa rzecz. Myślałem, że jest przeznaczona dla
dorosłych, a okazało się, że dla uczniów. Niedawno skończyłem
dwa kursy cyberpsychologii Emitypy uczące profilowania osobowości według profesora Mariana Mazura. Uważam, że wiele
naszych problemów wynika po prostu z nieumiejętności czytania i monitorowania emocji. Rozpoznawania tego w ciele. Nie
nauczyliśmy się tego, a mówiąc dalej – nie nauczyliśmy też naszych dzieci.
Zawsze z wielką czułością mówisz o swoich dzieciach. Nie żałujesz, że nie idą w Twoje ślady?
Nie. W ogóle. Myślę, że syn Michał, już dwudziestolatek, absolutnie tego nie pragnie, aczkolwiek jeden pan Bóg wie, co
mu kiedyś strzeli do głowy i co zdecyduje. Co do Majki, ma
inklinacje artystyczne. Czas pokaże.
Od czternastu lat wykładasz na wydziale aktorskim w łódzkiej
Szkole Filmowej. Można nauczyć się tego zawodu?
Nie! Można nauczyć się różnych podejść, być ciekawym innego
człowieka. To są spotkania z osobowościami. Każdy ma swój
rodzaj klucza. Jeżeli ktoś liczy na gotowe recepty na sukces,
to muszę go rozczarować, bo raczej ich nie dostanie. W szkole
aktorskiej można nauczyć się dobrze chodzić, mówić, różnych
sposobów myślenia. Na pewno można nauczyć się rzemiosła. Jednak nie można nauczyć się być artystą.
Niedawno w łódzkiej Filmówce obroniłeś tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki. Zacytuję fragment Twojej pracy habilitacyjnej: „Nasza artystyczna rzeczywistość przenika się z prywatną
i na odwrót. Staje się to zarówno przekleństwem, jak i błogosławieństwem”. Ile jest twojej prywatności w serialu „Chyłka”?
Szczerbiński jest pierwszą rolą, którą przyjąłem po zdjęciach do
Broad Peak. Założyłem sobie, że będę bardziej w obecności niż
w kreacji, jakkolwiek enigmatycznie dla widza to brzmi. I „Chyłka” była dla mnie pierwszym papierkiem lakmusowym na to, czy
potrafię emocjonalnie wrócić z gór, czy nie. Zaryzykowałem i wybrałem to, co wydało mi się najbardziej w tym momencie ciekawe.
Konfiguracja ludzka, której nie znam: aktorska, reżyserska,
produkcyjna itd. spowodowała, że uznałem: można pozwolić sobie na ryzyko. Na tym planie objawia się coś, co jest wypadkową
prywatnego miejsca w życiu i zawodowego zadania. Na pewno
jest tak, że jestem dojrzałym człowiekiem i dojrzałym aktorem.
Oglądasz siebie jako komisarza Szczerbińskiego i widzisz...
Cały czas mam w sercu siebie jako dwudziestoparoletniego
chłopca. Nagle widzę faceta mającego pięćdziesiąt parę lat
i myślę: O Boże!
Czym ostatnio sam sobie zaimponowałeś?
Tym, że mogę wrócić do grania na gitarze. Takiego, żeby zagrać
brazylijską sambę Ceaetano Veloso, muzykę Bogdana Hołowni
z Kabaretu Starszych Panów, która jest tak gęsta w znaczeniu
zapisu aranżacji, że wielu muzyków mówi: „Ja to omijam”. A ja
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zawsze chciałem zagrać to, co napisał. I się udało. Dwa utwory,
ale zagrałem.
Wkrótce zobaczymy Cię w…
Parę rzeczy zrobiłem. Na pewno drugi sezon Rojsta, serialu w reżyserii Janka Holoubka, będzie bardzo ciekawy (do
zobaczenia na Netfliksie – przyp. red). W tej chwili mam
zdjęcia w filmie fabularnym Marzec 68, w którym gram historycznie negatywną postać, ale chcę, żeby ludzie zobaczyli
w nim człowieka w nieobiektywnych konfiguracjach. Czekam
oczywiście na premierę Broad Peak, która prawdopodobnie
odbędzie się na przełomie roku 2021 i 2022. Jestem zaangażowany w film familijny, jest jeszcze parę innych pozycji.
Myślę, że będą miały premiery już jesienią i zimą.
Bez egzaminów dostałeś się na polonistykę na KUL. Od dziecka
ważne miejsce w Twoim życiu zajmował sport, w najróżniejszych
dyscyplinach, od piłki nożnej, lekkoatletyki, nurkowania, sztuki
walki, karate po obecną wspinaczkę. Śpiewasz, grasz na gitarze,
masz świetne pióro. Gdybyś miał zacząć wszystko jeszcze raz…
Zacząłbym coś innego, bo po co się powtarzać.
Rozmawiała Magda Maciejczyk
Zdjęcia Izabela Urbaniak
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To żywi tak naprawdę

potrzebują luksusowych
pogrzebów
O tym, dlaczego coraz częściej decydujemy się na luksusowe pożegnanie
najbliższych, po co korzystamy z karawanów wartych milion złotych i jak
zmienia się polska branża funeralna, opowiada MASSIMILIANO RONZAT,
włoski przedsiębiorca, który w Polsce znalazł swój drugi dom.
Luksusowy karawan, wyjątkowa trumna, oryginalny grobowiec...
Dlaczego zmarli potrzebują luksusów po śmierci?
To nie zmarli potrzebują luksusu. Im jest już wszystko jedno.
To żywi tego potrzebują. Właśnie tak najbliżsi pragną wyrazić
swoje uczucie do osoby zmarłej, szacunek i pamięć. Dlatego
wybierają trumnę z cennego drewna, która ma wyjątkową trwałość, budują grobowiec, który przetrwa wiele lat i korzystają
z luksusowego karawanu, który jest dziś już czymś tak oczywistym, że trudno tu mówić o jakiejś wyjątkowości.
Sprzedaje Pan w Polsce karawany firmy Pilato. Między innymi
takie marki, jak Jaguary i Mercedesy. Niektóre z nich warte są
ponad milion złotych. Jaka jest różnica pomiędzy ostatnią drogą
właśnie takim karawanem a zwykłym?
Różnica jest taka sama, jak na przykład dla każdego z nas jazda
luksusowym autem i zwykłym miejskim samochodem. Przyzna
Pan, że lepiej się jeździ wygodnym mercedesem czy jaguarem.
Oczywiście, jak już mówiłem, zmarli nie potrzebują luksusów,
ale my tak. Chcemy, aby ostatnia droga naszych najbliższych
przebiegła godnie i była wyjątkowa. Zależy nam na tym, aby
wszystkie szczegóły związane z ceremonią pogrzebową były
dokładnie dopracowane. Po to są biura pogrzebowe i doradcy,
którzy pomagają nam w przygotowaniu uroczystości, sugerują
wybór określonych akcesoriów pogrzebowych, ubrania, oprawy muzycznej. Proponują wyjątkowe i oryginalne pomieszczenia przeznaczone na ostatnie pożegnanie. Oferują wyjątkowe
wieńce, wiązanki i oprawę kwiatową. A wszystko po to, żebyśmy
później w skupieniu i bez niepotrzebnych nerwów mogli pożegnać najbliższych.
Polska branża funeralna często zamawia u Pana takie auta?
Zdziwiłby się Pan jak bardzo często. Polska jest drugim odbiorcą samochodów pogrzebowych firmy Pilato w Europie.
Na pierwszym miejscu są Włochy, a zaraz po nich Polska. Warto dodać, że są to samochody robione na zamówienie. Wyposażenie jest szykowane pod konkretnego klienta. Wszystko
ręcznie. Dlatego są bardzo drogie. Branża pogrzebowa w Polsce zmieniła się w ostatnich latach i to bardzo. Oczywiście
na korzyść. Kiedyś powszechne były busy teraz jest coraz
więcej limuzyn. Właściciele biur pogrzebowych zrozumieli,
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że te eleganckie samochody świadczą o nich, są wizytówką
ich zakładu. Przecież karawany nie stoją w garażu, tylko cały
czas jeżdżą po mieście. My nie widzimy biur pogrzebowych,
trumien i urn, na cmentarz chodzimy od czasu do czasu, ale
takie samochody na pewno zauważymy.
Na Zachodzie coraz częściej, zamiast klasycznej drewnianej trumny, wybierane są te w kształcie diamentów, otwierane na pilota
albo... klimatyzowane. A wszystko po to, aby było nam wygodnie
i luksusowo. Nawet po śmierci. Polacy też są zainteresowani takimi?
Pod tym kątem Polacy są podobni do Włochów. Mając do wyboru trumnę w kształcie diamentu i elegancką klasyczną, zawsze zdecydują się na tę drugą. To nie znaczy, że wybieramy
tanie trumny. Proszę mi wierzyć, że elegancka klasyka bywa
bardzo droga, ale przede wszystkim ma klasę. A my lubimy
rzeczy z klasą.

„
Chcemy, aby ostatnia droga
naszych najbliższych przebiegła
godnie i była wyjątkowa.
„
Przedsiębiorcy z branży funeralnej mówią, że są trumny i jest
Ferrari, czyli trumny bardzo drogie i bardzo trwałe. Proszę powiedzieć, ile kosztuje taka trumna i jak długo przetrwa?
Cena trumny to złożony temat. Nie ma jednej ceny, więc trudno
mówić, ile kosztuje. Tak samo, jeśli chodzi o trwałość. Wszystko
zależy od tego czy jest to produkcja fabryczna, czy ręczna,
z jakiego drewna jest zrobiona, jaki materiał jest w środku,
jak została ozdobiona. Są trumny bardzo trwałe z egzotycznego drewna i one muszą być drogie. Na przykład eleganckie
i wyjątkowo trwałe trumny Ferrari z afrykańskiego drewna
bubinga, które ze względu na właściwości rezonujące, używane
jest także do wyrobu skrzypiec i gitar. Firma Ferrari działa
na rynku już od ponad stu lat. Jest największym producentem
trumien na terenie Unii Europejskiej. Te trumny charakteryzuje elegancja, klasyka i jakość. Poza tym marka jest znana
w branży na całym świecie. I takie trumny nie mogą być tanie.
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To zrozumiałe, ale jako ciekawostkę powiem, że we Włoszech są
trzy firmy, które od nazwiska ich założycieli noszą nazwę Ferrari. Najbardziej znana, to oczywiście producent samochodów.
Kolejne Ferrari to marka szampanów, no i trzecie trumny. We
Włoszech wciąż jeszcze mówi się tak: wypij szampana Ferrari,
wsiądź za kierownicę Ferrari, a wtedy Ferrari cię pochowa.
W jednej z najdroższych trumien na świecie został pochowany
Michael Jackson. Ta pokryta 14-karatowym polerowanym złotem
i wyściełana niebieskim aksamitem szkatuła kosztowała 25 tys.
dolarów. Dostał Pan kiedyś zamówienie na podobną trumnę?
Nigdy. Po pierwsze dlatego, że nie robimy takich trumien,
a po drugie nasi klienci wybierają zupełnie inne. Jak już
powiedziałem, my w Polsce wolimy elegancką klasykę. Miałem kiedyś zamówienie na trumny w całości robione ręcznie
i rzeźbione, ale nigdy na taką, o jakiej Pan wspomniał. Zdradzę, że w naszej trumnie został pochowany Ayrton Senna,
legendarny kierowca wyścigowy Formuły 1. To była wyjątkowa
i bardzo droga trumna. Kilka takich zostało także sprzedanych w Polsce.
Branża funeralna ewoluuje. Coraz większą popularnością, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa, cieszą się kremacje. Pana
firma sprowadza również na polski rynek specjalne piece do kremacji. Ile polskich firm pogrzebowych wyposażył Pan w takie
piece i ile kosztuje wyposażenie jednego stanowiska do kremacji?
Tylko w ciągu ostatnich piętnastu lat sprzedaliśmy w Polsce
ponad siedemdziesiąt pieców do kremacji. W tym zakresie
mamy dominującą pozycję na polskim rynku. Każdy z nich

„
We Włoszech są trzy firmy, które od
nazwiska ich założycieli noszą nazwę
Ferrari. Najbardziej znana, to oczywiście
producent samochodów. Kolejne Ferrari to
marka szampanów, no i trzecie trumny. We
Włoszech wciąż jeszcze mówi się tak: wypij
szampana Ferrari, wsiądź za kierownicę
Ferrari, a wtedy Ferrari cię pochowa.
„
kosztuje co najmniej milion złotych. Oczywiście nie liczę budynków i niezbędnej infrastruktury. To już jest poważna inwestycja. Nie zdradzę tajemnicy jeśli powiem, że w Polsce najwięcej naszych pieców do kremacji ma firma H. Skrzydlewska.
To prawda, że zmieniają się rodzaje pochówków. W Europie
coraz więcej osób decyduje się na kremację zmarłych. Jednak
Polacy wciąż przywiązani są do tradycyjnych pogrzebów. Bardzo mało kremacji jest na przykład w południowo-wschodniej
Polsce. Tam taki rodzaj pochówku wciąż jeszcze jest rzadkością. Inaczej wygląda to na przykład na Śląsku i w dużych
aglomeracjach, gdzie nawet dwie trzecie pogrzebów to kremacje. Zmiany przyśpieszyła pandemia i dziś coraz więcej osób
decyduje się na kremację. Zmienia się również podejście do
niej. Coraz więcej młodych osób deklaruje zainteresowanie
taką formą pochówku.
Specjaliści szacują, że wartość biznesu funeralnego w Polsce
wynosi od czterech do pięciu miliardów złotych. To dużo. Czy
z Pana punktu widzenia jest to opłacalny biznes?
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To nie jest zły biznes, ale jest on bardzo trudny. I na dodatek coraz bardziej kosztowny. Polacy stają się coraz bardziej wymagającymi klientami w zakresie jakości usług pogrzebowych. To
sprawia, że firmy z tej branży muszą inwestować coraz więcej
środków w rozwój i poprawę jakości usług. I to zarówno jeżeli
chodzi o wyposażenie, jak i obsługę. Uważam, że w najbliższej
perspektywie te firmy, które zainwestowały w rozwój, osiągną
dominującą pozycję na rynku i podzielą go pomiędzy siebie. Do
nich należy przyszłość polskiej branży funeralnej.
Włoch w Polsce to nie jest częste. Co Pana przyciągnęło do naszego kraju i jak długo już Pan u nas mieszka?
W Polsce jestem już od dziewiętnastu lat, a przyciągnęła mnie
do Was praca. Uznaliśmy, że Polska jest dobrym miejscem
do inwestowania. Wasz kraj przyjął mnie bardzo dobrze.
Szybko nawiązałem kontakty z największymi zakładami pogrzebowymi w Polsce, które, mam wrażenie, polubiły mnie.
Na dodatek związałem się z Wami rodzinnie, moja obecna
partnerka jest Polką. Mam dwoje dzieci – pięcioletniego synka
i osiemnastoletnią córkę z poprzedniego związku.
Są jakieś różnice pomiędzy tym, jak działa branża funeralna w Polsce i we Włoszech?
Różnice są i szczególnie je widać w działalności zakładów
pogrzebowych. W Polsce są to dobrze zorganizowane firmy,
o rozbudowanej strukturze, posiadające swoje oddziały i biura
w wielu miejscach. Są właścicielami chłodni, krematoriów, floty
samochodowej. Zatrudniają wiele osób. We Włoszech działalność branży opiera się przede wszystkim na małych agencjach
pogrzebowych. Są to biura, gdzie można zamówić pogrzeb,
wybierając z katalogu trumnę, kwiaty, ubranie i wszystkie niezbędne akcesoria. Regułą jest to, że biura te posiadają po dwa,
trzy porządne karawany, które oprócz swojej głównej funkcji
są również reklamą firmy. Oczywiście są też takie zakłady, jak
w Polsce, rozbudowane i posiadające własną infrastrukturę. Ale
we Włoszech ten biznes opiera się o małe biura pogrzebowe.
Jednym z Pana klientów jest firma H. Skrzydlewska z Łodzi. To
dobry klient?
Powiedzieć, że dobry to jakby nic nie powiedzieć. To bardzo dobry klient. Mogę powiedzieć, że to dzięki Witoldowi
Skrzydlewskiemu jesteśmy w Polsce, bo to on otworzył nam
drzwi i wprowadził na rynek. Wierzył zawsze w nas i dziś
jest największym odbiorcą naszych produktów. Jest bardzo
wymagający, ale dobrze jest mieć po swojej stronie największego przedsiębiorcę w tej branży w Polsce. Myślę, że jest zadowolony ze współpracy z nami. Dodam jeszcze, że osobiście
traktuję Prezesa Skrzydlewskiego trochę jak mentora. To
dzięki niemu poznałem tę branżę, on mnie w nią wprowadzał.
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Sebastian Borowski

Firma H. Skrzydlewska

Oferuje swoje doświadczenie i usługi od 1937 roku. Od początku
istnienia zajmuje się uprawą i sprzedażą kwiatów, a od kilkudziesięciu lat świadczy także usługi pogrzebowe. Należy do
międzynarodowej sieci Interflora skupiającej najlepsze firmy
kwiaciarskie z całego świata. Firma prowadzi największą sieć
kwiaciarni i biur pogrzebowych w Polsce. Świadczy usługi w
kraju i poza granicami. Dysponuje flotą nowoczesnych karawanów i dwoma krematoriami. Jej placówki mieszczą się w:
Łodzi, Zgierzu, Głownie, Brzezinach i Łowiczu.

Większa szansa na rynku pracy
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Mnie Ferrari bardziej kojarzy się z samochodami...

O tym, jak w najbliższym czasie będzie się zachowywał polski rynek
pracy, opowiada MONIKA ZIELIŃSKA-MYSIOR, Dyrektor Generalna
firmy doradztwa personalnego Gravet Consulting sp. z o.o.
Praca zdalna w modelu hybrydowym, wzrost wynagrodzenia
minimalnego i częstsze wykorzystywanie firm rekrutacyjnych do
wyszukiwania specjalistów – te
czynniki mają zdominować polski
rynek pracy w najbliższym czasie.
Zgadza się Pani z tą opinią?
Raporty przeprowadzanie wśród
pracowników różnych firm i w
różnych grupach wiekowych
jednoznacznie pokazują, że tak
zwany hybrydowy model pracy,
czyli częściowo w domu, częściowo w biurze lub u klientów, jest
rozwiązaniem, które spodobało
się Polakom. Pracodawcy powinni wziąć to pod uwagę, ponieważ
będzie to z pewnością jeden
z elementów decydujących o tym,
czy uda im się pozyskać dobrych
kandydatów do pracy i zatrzymać pracowników. Wzrost płacy
minimalnej w kolejnych latach był szeroko dyskutowany w maju,
prawdopodobnie w 2022 roku czeka nas podwyżka do około 3000
zł brutto. A jeśli chodzi o korzystanie z firm rekrutacyjnych, rzeczywiście coraz trudniej znaleźć dobrego specjalistę. Firmie rekrutacyjnej łatwiej do niego dotrzeć poprzez bazę kandydatów
i wypracowane kontakty w różnych branżach.
Czy pracownicy ze Wschodu to problem polskiego rynku pracy,
czy jego rozwiązanie?
Zdecydowanie rozwiązanie. Na polskim rynku w tej chwili brakuje specjalistów, zwłaszcza z wykształceniem technicznym,
znających języki obce. W ciągu ostatnich dwóch, trzech lat
przedsiębiorcy musieli zabiegać o pracowników spoza Polski.
Powstawały specjalne biura, które zajmowały się rekrutacją
obcokrajowców, głównie z Ukrainy i Białorusi, ale też z Azji.
Specjaliści z tych krajów często mają równie wysoki poziom
umiejętności jak Polacy i pracują z dużym zaangażowaniem,
między innymi dlatego, że zależy im na legalnym pobycie w naszym kraju, w czym może pomóc pracodawca.

analitycznego i nieszablonowego myślenia. Warto też rozwijać takie kompetencje, jak
otwartość, elastyczność, chęć
ciągłego uczenia się, komunikatywność i praca zespołowa.
Gravet Consulting specjalizuje
się w wyszukiwaniu specjalistów, których potrzebują firmy.
Czy pandemia COVID-19 wpłynęła w jakiś sposób na procesy
rekrutacyjne?
Tak, przede wszystkim jeśli
chodzi o spotkania z kandydatami. Właściwie od roku
wszystkie rozmowy rekrutacyjne przeprowadzamy online,
co jest bardzo wygodne, ale
ogranicza wymianę informacji, zwłaszcza jeśli chodzi o język ciała. Ponadto, nie każdy
kandydat ma warunki sprzętowe i lokalowe pozwalające na przeprowadzenie spotkania
na dobrym poziomie. Trzeba też zaznaczyć, że obecnie pracownicy są mniej skłonni niż przed pandemią do zmiany pracy.
Firma, którą Pani kieruje, zajmuje się także doradztwem kariery.
Czy jest w ogóle zapotrzebowanie na tego typu usługi?
Jest, ale w Łodzi znacząco mniejsze niż na przykład w Warszawie. Wiele informacji na temat tego, jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne, czy profil w mediach społecznościowych można znaleźć w Internecie. Spotkanie z doradcą
kariery to dodatkowo możliwość poznania swoich mocnych
i słabych stron, oceny, które predyspozycje/umiejętności powinniśmy rozwijać, a co potencjalnie może blokować naszą
karierę. Dzięki symulacjom rozmów rekrutacyjnych pomagamy
też oswoić stres i przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej.
A ona, może mieć decydujący wpływ na naszą karierę.

Polskie firmy coraz częściej oferują nowe stanowiska pracy, związane z automatyzacją i robotyzacją produkcji, na które brakuje
specjalistów. Czy przebranżowienie stanie się częścią zawodowego życia Polaków?
Na pewno. Analitycy trendów i futurolodzy wypowiadający
się na temat zawodów przyszłości najczęściej są zgodni co
do tego, że zautomatyzowaniu podlegać będą przede wszystkim prace fizyczne, powtarzalne i schematyczne, a także te
polegające na zbieraniu i przetwarzaniu danych. Większe
szanse na utrzymanie się na rynku pracy mają natomiast
zawody kreatywne, wymagające wytwarzania rozwiązań oraz

Łódź, ul. Sienkiewicza 13
tel. 42 250 69 36, 501 526 539
e-mail: info@gravet.com.pl
www.gravet.com.pl
facebook.com/gravetconsulting/
linkedin.com/company/gravet-consulting-sp.-z-o.o.-d-/
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Opowieść z serca
syberyjskiej tajgi
O subtelnych aromatach syberyjskiej tajgi zamkniętych w pełnym finezji
flakonie; o wyjątkowym smaku trunku, jego aromacie i właściwościach
rozmawiamy z INNĄ PETRENKO, Prezeską RS POL AND CO.
Do sprzedaży trafia właśnie RUSSKIY SHICK – trunek pod każdym
względem niezwykły. Na czym polega ta wyjątkowość?
Wyjątkowość RUSSKIY SHICK to przede wszystkim tradycyjna, ale udoskonalona nowoczesnymi technologiami
receptura. Składniki i dodatki stosowane do wytworzenia produktu są selekcjonowane i wyłącznie naturalne. To
najwyższej jakości zboża, syberyjskie miody czy orzeszki
cedrowe – owoce tajgi. RUSSKIY SHICK jest produkowany
w zakładzie znajdującym się w dziewiczych rejonach, z dala
zakładów przemysłowych i zanieczyszczeń cywilizacyjnych.
Z ekologicznego punktu widzenia jest to więc absolutnie
czysty wyrób, a już niebawem będziemy mogli pochwalić się
oficjalnie certyfikacją produktu organicznego.
Skoro poruszyliśmy temat produkcji, to chciałabym się dowiedzieć konkretnie, jak ona przebiega?
Proces produkcji również jest wyjątkowy. RUSSKIY SHICK nie
jest wódką wytwarzaną na masową skalę na taśmach produkcyjnych. To trunek pozyskiwany w sposób rzemieślniczy, w ilości kilku tysięcy butelek miesięcznie. Powstaje wyłącznie dzięki
pracy ludzkich rąk – jest ręcznie nalewany do flakonów, ręcznie
korkowany i ręcznie oznakowywany. Od innych wódek wysokoprocentowych różni się również sposobem filtracji, dzięki
któremu utrzymywana jest powtarzalność i stałość produktu.
Na czym polega ten proces filtracji?
RUSSKIY SHICK jest produkowany w małych partiach na Syberii w zakładzie Sibirska Vodochnaya Kompania w Mariińsku, gdzie poddawany jest procesowi sześciokrotnej filtracji.
Wstępne oczyszczanie odbywa się przy użyciu filtrów piaskowych, potem poprzez węgiel aktywny, następnie w ruch
ponownie idą filtry piaskowe, które zapewniają zatrzymanie
drobnych cząstek węgla – tym samym nadając trunkowi większej krystaliczności. Czwarty, tzw. srebrny etap filtracji, to
przepuszczenie produktu przez filtr z najcieńszych srebrnych
nitek, dzięki czemu trunek zostaje wzbogacony jonami srebra,
nadającymi mu szczególnego blasku. Gotowy wyrób, przed
rozlaniem do butelek, poddawany jest jeszcze filtracji kontrolnej i polerującej.
Nie wspomnieliśmy o interesujących składnikach i dodatkach.
Woda stosowana w procesie produkcji RUSSKIY SHICK pochodzi z własnego, artezyjskiego ujęcia na głębokości 330 metrów.
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Czerpiemy z Syberii wszystko to, co w niej najlepsze – czyli
wysokiej jakości zbóż, najlepszych miodów, orzechów cedrowych i ziół, jak chociażby czerwonego korzenia siekiernicy –
tradycyjnego syberyjskiego dodatku, po dziś dzień używanego
w leczniczych naparach.
Mamy trzy rodzaje RUSSKIY SHICK, czym one się różnią?
Nieco odmiennymi kompozycjami. Podstawą wszystkich odmian jest zawsze wariant bazowy – biały o klasycznym smaku.
Zawdzięcza go ulepszanym przez lata i pilnie strzeżonym recepturom. Skład dopracowywał technolog, który stworzył też
inną bardzo znaną i cieszącą się wielką popularnością w Rosji
wódkę, Belugę. Właściciele marki RUSSKIY SHICK postawili
przed nim zadanie stworzenia trunku pozycjonowanego jakościowo jeszcze o półkę wyżej od najlepszych odmian Belugi. I to
się udało. Biała odmiana RUSSKIY SHICK bazuje na orzechach
cedrowych i miodzie. Do produkcji odmiany czarnej – LUXURY
dodatkowo wykorzystywany jest czerwony korzeń siekiernicy. Zioło to, jak już wspomniałam, stosuje się jako lekarstwo
na wiele schorzeń. W tym, co udowodniono, bardzo korzystnie
wpływa na męską potencję. Z kolei w odmianie czerwonej –
ROYAL, cierpkość skórek cytryny przenika się z aromatami
owoców dzikiej róży.
Czy to oznacza, że odmiany RUSSKIY SHICK mają różne kolory?
Absolutnie nie, wszystkie są białe, różnią się jedynie nutami
smakowymi. Każda z nich nalewana jest jedynie do flakonów
w innych kolorach – białego, czarnego lub czerwonego. Nasze
flakony są niezwykle efektowne. Sprowadzamy je z wprost
z Włoch, złocone korki przyjeżdżają z Francji, a stalowe szyldy
to już dzieło ręcznej pracy w jednej z rosyjskich manufaktur.
Słyszałam, że grzechem jest mrożenie tego trunku przed podaniem.
I dobrze Pani słyszała, bo mrożąc RUSSKIY SHICK tłumimy
wszystkie przyjemne smaki i aromaty. To nie jest trunek,
którego zapach trzeba zdławić poprzez proces mrożenia. To
wódka wyjątkowej klasy, która najlepiej smakuje schłodzona do temperatury 5 stopni Celsjusza. Ale również w pokojowej temperaturze smakuje doskonale. Mogę też zapewnić,
że na drugi dzień każdy z nas pozostanie w dobrej formie zdrowotnej i nienadszarpniętej kondycji. Tu nie ma mowy o suchości
w ustach, czy bólu głowy. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia
– pamiętajmy, że nie ma sensu, by RUSSKIY SHICK mieszać
z innymi produktami. Ten trunek nie ma ostrego, pospolitego

Z myślą, o jakim kliencie powstał produkt?
Z myślą o kliencie, który nie kupuje trunku po to, aby go nadużyć, a po to, aby celebrować właściwe chwile. Z myślą o kliencie, który lubi degustować wyjątkowe produkty, a któremu
zależy na własnym zdrowiu. I wreszcie – klienta świadomego
tego, wymagającego najwyższej jakości i sprawdzonego pochodzenia. RUSSKIY SHICK sprawdzi się także jako naprawdę
oryginalny prezent, który z pewnością zostanie doceniony.
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Węgiel nadal
potrzebny

smaku wódki, który należałoby niwelować. Zresztą, co ja będę
tłumaczyć – najlepiej przekonać się samemu. Jestem pewna,
że reklamacji nie będzie.

Kiedy trunek pojawił się w Polsce po raz pierwszy?
W 2017 roku podczas spotkania biznesowego w Arłamowie.
I od tego czasu wzbudza coraz większe zainteresowanie.
Przez ostatnie lata otrzymaliśmy dziesiątki zapytań o możliwość jego nabycia, dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić RUSSKIY SHICK do nieco szerszej dystrybucji. Budujemy
własną sieć sprzedaży w kanale tradycyjnym – zależy nam
na współpracy ze specjalistycznymi sklepami oferującymi
trunki premium oraz sieciami rodzimych sklepów stacjonarnych. Nie zobaczymy naszego produktu na półce w markecie
czy stacji benzynowej, obok alkoholi kosztujących 20 zł. Za to
naturalnymi partnerami są dla nas hotele, restauracje, kluby
i kawiarnie. Miejsca, gdzie barman lub kelner mogą zarekomendować odpowiedni trunek. Zainteresowanych zapraszamy oczywiście do współpracy.

w przypadku naszego trunku nie należałoby znaleźć jakiegoś
innego słowa. Dlatego przewrotnie sparafrazuję Bułhakowa:
„– To wódka? – zapytała słabym głosem. – Na litość boską,
królowo – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty
RUSSKIY SHICK!”
Pani Inno, od jak dawna mieszka Pani w Polsce?
Dokładnie od 2016 roku i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Odpowiadam za przedsięwzięcia biznesowe realizowane przez naszą grupę w Polsce. Na siedzibę nieprzypadkowo
wybraliśmy województwo łódzkie i miasto Łódź. Zatrudniamy
tu ponad 60 pracowników oraz współpracujemy z wieloma
lokalnymi firmami. Ja sama zamieszkałam w Łodzi i śmiało
mogę powiedzieć, że kocham to miasto – za jego otwartość
i gościnność. I każdego dnia naprawdę czuję dziedzictwo czterech kultur, które dały mu początek. To obecnie moje miejsce
na ziemi. Wiele radości sprawia mi także działalność na rzecz
społeczności lokalnej cerkwi prawosławnej. Ostatnio zadbaliśmy o jej otoczenie, utwardzając teren i sadząc roślinność,
od której promienieje cała okolica.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Magdalena Michalak

Transformacja energetyczna kraju jest nieunikniona, ale dopóki ona nie
nastąpi, węgiel wciąż jest niezbędny. O zapotrzebowaniu przemysłu,
energetyki i konsumenta oraz o jakości i parametrach dostępnego na rynku
węgla – rozmawiamy z Prezesem LS Poland, IGOREM SHULGA.
Obserwując obecne zapotrzebowanie energetyczne w Polsce –
czy można przewidywać szybkie wycofanie się kraju z konsumpcji
i produkcji węgla?

Jak długo RUSSKIY SHICK obecny jest na rynku rosyjskim?
Tradycja syberyjskiego gorzelnictwa ma swój początek w drugiej połowie XVII wieku, kiedy powstały pierwsze manufaktury
wytwórcze. Z czasem wytwórczość ta stała się jedną z najbardziej rozwiniętych i dochodowych na Syberii. Mariińska historia tworzenia napojów alkoholowych rozpoczęła się w 1876, gdy
otwarto Piotrowską Wytwórnię Spirytusu. W okresie gorączki
złota przeżywała ona prawdziwy rozkwit. Potem została znacjonalizowana, a po upadku ZSRR sprywatyzowana. Obecnie w jednej jej części powstaje Beluga, a w drugiej RUSSKIY
SHICK, za którego początek uznać należy rok 1936. To wtedy
po raz pierwszy na butelkach opuszczających zakład pojawiła się nazwa „wódka”. Choć czasami zastanawiam się, czy
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Niestety nie. Transformacja energetyczna, nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu, potrwa jeszcze wiele
lat. A dopóki ona nie nastąpi – węgiel będzie wciąż bardzo
potrzebny. W dużej mierze ze względów na technologię pozyskiwania prądu, potrzeby przemysłu, ale także potrzeby
zwykłych odbiorców – ponad trzech milionów gospodarstw
domowych ogrzewanych konwencjonalnie. Myśląc nawet
o mieszanych źródłach energii, co uwidocznił wyraźnie
miniony sezon grzewczy, u podstaw ich skuteczności i efektywności leży węgiel. Dlatego misją LS Poland jest zadbanie
o to, by był on jak najbardziej przyjazny środowisku.
Nasuwa się pytanie – jakie parametry powinien spełniać węgiel?
Punktem wyjścia powinna być wysoka kaloryczność węgla.
Takiego węgla zużywamy mniej, co w skali roku oznacza nie
tylko lepszą wydajność, ale też mniejszą emisję dwutlenku

węgla i tlenków siarki do atmosfery. W LS Poland oferujemy
węgiel o praktycznie bezdymnym spalaniu, co wiąże się przede
wszystkim z ograniczeniem smogu i czystszym powietrzem.
Nasi odbiorcy doceniają również względy praktyczne, jakie zapewnia węgiel LS Poland. Po jego wypaleniu w palenisku zostaje
jedynie niewielka ilość bardzo lekkiego popiołu, co zmniejsza
pracochłonność obsługi instalacji oraz wydłuża jej żywotność.
Jakie są obecne założenia LS Poland?
Od początku istnienia spółki na pierwszym miejscu stawiamy jakość oraz wygodę i bezpieczeństwo odbiorców. W tych złożonych
czasach nie wyobrażam sobie obecności na rynku węgla niskiej
jakości. Dlatego w LS Poland przykładamy najwyższą uwagę do
kontroli produktu i jego parametrów. Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest zabezpieczenie energetycznych potrzeb kraju, bacząc
jednocześnie na kwestie środowiskowe. Mam przekonanie, że węgiel LS Poland jest w obecnych realiach tym złotym środkiem.
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler
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O tym, jak ważny przy montażu paneli fotowoltaicznych jest wybór
doświadczonej ekipy, a także o akcji „Dach dla Gajusza”, rozmawiamy
z KRZYSZTOFEM ZACHARYM – prezesem Polskiej Grupy Instalacyjnej OZE (PGI).

W skrócie: zamiast zyskać, możemy stracić…
I to na wielu polach! Błędy instalatorów mogą wyrządzić nie
tylko poważne szkody finansowe – to także zagrożenie dla
bezpieczeństwa. W instalacjach fotowoltaicznych występują wysokie napięcia, które wymagają bezkompromisowych
rozwiązań. Źle zamontowane wtyczki z czasem mogą prowadzić do uszkodzeń złączy, ich przegrzania, a w efekcie
do zniszczeń czy nawet pożaru. Dlatego to tak ważne, aby
każda instalacja fotowoltaiczna posiadała odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwprzepięciowe.

„
Coraz bardziej świadomi jesteśmy tego,
że energia produkowana z węgla staje
się po prostu nieopłacalna. Inwestując
w fotowoltaikę, czerpiemy ze słońca. Nie
emitujemy więc żadnych szkodliwych
związków i gazów cieplarnianych.
„
My od wielu lat działamy w branży elektrycznej, montując
instalacje nie tylko w domach, ale także w obiektach przemysłowych. Wykorzystujemy komponenty bardzo wysokiej
jakości, mamy duże doświadczenie i jesteśmy świadomi
wszystkich zagrożeń. Dlatego na montaż zrealizowany przez
PGI udzielamy klientom 25-letniej gwarancji. To całkowicie
nowy standard na rynku, z czego jesteśmy ogromnie dumni.
Postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę, poniżej której nigdy
nie schodzimy.

Czym charakteryzuje się dobra instalacja fotowoltaiczna?
Przede wszystkim dopasowaniem do aktualnych, jak i przyszłych potrzeb jej użytkowników. Poszczególne elementy
składowe powinny być tak dobrane, aby dostarczać właściwą
ilość mocy i na bieżąco dopasowywać się do zmiennego zapotrzebowania na prąd. Ważna jest także możliwość ewentualnej rozbudowy o kolejny moduł. No i trwałość takiej instalacji
– po to, aby dostarczać energię elektryczną nieprzerwanie,
przez kilkadziesiąt lat. Jak widać, składowych dobrej instalacji fotowoltaicznej jest bardzo dużo.
Gdzie można zamontować instalacje fotowoltaiczne?

• Na dachu – zarówno domu jedno – i wielorodzinnego, obiektu
komercyjnego należącego do firmy, jak i innych budynków
(komórek, garaży, wiat, hal, magazynów itp.).
• Na elewacji – budynków mieszkalnych, jak i komercyjnych.
• Na tarasie lub balkonie – pod warunkiem, że posiadają odpowiednią ekspozycję na słońce.
• Na dedykowanej konstrukcji – wzniesionej właśnie z myślą
o zamontowaniu paneli.
• Na gruncie – nieużytkach, polach, terenach zielonych i tym
podobnych.
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PGI, czyli Polska Grupa Instalacyjna jest na tym polu liderem.
Czym się różnicie od innych firm oferujących takie usługi?
Jesteśmy partnerem montażowym, rekomendowanym przez
wiodących sprzedawców instalacji fotowoltaicznych. Wywodzimy się z branży budowlanej, gdzie przez lata zdobywaliśmy
doświadczenia inżynieryjno-konstrukcyjne przy najbardziej
wymagających obiektach. Dzięki temu realizowane przez nas
montaże gwarantują nie tylko bezpieczeństwo dla ich użytkowników, ale przede wszystkim są w najlepszy sposób zintegrowane z konstrukcją budynku. Działamy w oparciu o bogatą
wiedzę i fachowość ustawicznie szkolonych, audytowanych
zespołów montażowych. Zatrudniamy wyłącznie certyfikowanych instalatorów, dzięki czemu możemy udzielać 25-letniej gwarancji na realizowane usługi. Dysponujemy własną,
kompletną infrastrukturą, bogatym zapleczem sprzętowym
oraz flotą nowoczesnych pojazdów technicznych.
Wieloletni know-how, szkolenia, zaplecze techniczne… – jakie to
ma znaczenie dla inwestora?
Ze zgrozą przyglądam się ekipom, których monterzy chodzą
po modułach – to skrajna nieodpowiedzialność, skutkująca obniżeniem wydajności instalacji. Ale takich przykładów

Dlaczego w ogóle warto zdecydować się na montaż instalacji
fotowoltaicznych?
Do faktu, że jest to rozwiązanie korzystne z ekonomicznego
punktu widzenia, nie muszę przekonywać. Coraz bardziej świadomi jesteśmy tego, że energia produkowana z węgla – a taka
cały czas przeważa w Polsce – staje się po prostu nieopłacalna.
Jej ceny z roku na rok będą rosły, bo rosną również tzw. opłaty
emisyjne za korzystanie z zasobów środowiska. Inwestując
w fotowoltaikę, czerpiemy ze słońca. Nie emitujemy więc żadnych szkodliwych związków i gazów cieplarnianych… no i słońce
nie podrożeje. (śmiech)

że fotowoltaika niesie szereg korzyści nieprzeliczalnych na
pieniądze. Brak emisji szkodliwych zanieczyszczeń przekłada się na lepszą jakość powietrza, którym będziemy mogli
oddychać my i przyszłe pokolenia. Są to konkretne korzyści
dla zdrowia – na czele z lepszym funkcjonowaniem układu
oddechowego, mniejszą ilość alergii i infekcji.

Biznes

Biznes

Dobra energia
wraca

braku profesjonalizmu mógłbym tu wyliczyć wiele. Pozorne
oszczędności mogą oznaczać nienależycie wykonaną pracę,
wyższą awaryjność, szybsze zużycie, a tym samym dodatkowe
koszty napraw. Mówimy tutaj także o ryzykowaniu ludzkim
życiem. Dlatego bardzo uczulam i podkreślam na każdym
kroku, jak ważny jest wybór wykwalifikowanej i doświadczonej
ekipy montażowej.

Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, decydując się na
zainstalowanie paneli fotowoltaicznych?
Przede wszystkim na to, komu zlecimy ich instalację, ponieważ tylko właściwy montaż paneli gwarantuje ich prawidłowe działanie. Pamiętajmy o tym, że tego rodzaju systemy
powinny dostarczać energię elektryczną nieprzerwanie – i to
przez kilkadziesiąt lat, by przysporzyć jak najwięcej korzyści
jego użytkownikom.
Polska Grupa Instalacyjna działa na terenie całej Polski i rozwija
się niezwykle dynamicznie, pozyskując licznych partnerów biznesowych. Ale w DNA firmy wpisany jest nie tylko rozwój, lecz
także działania na rzecz drugiego człowieka. Jaki obecnie projekt
realizujecie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu?
Od początku istnienia PGI inicjujemy lub włączamy się
w działania CSR. Głęboko wierzymy w to, że dobra energia
wraca. Poszukując organizacji, której moglibyśmy pomóc,
kierowaliśmy się wartościami, jakie przyświecają PGI. Tak
wybraliśmy Fundację Gajusz. Jej prezesowi Tisie Żawrockiej-Kwiatkowskiej zaproponowałem ufundowanie i montaż
paneli fotowoltaicznych, co pozwoli realnie obniżyć koszty
działalności Fundacji. Cieszę się ogromnie, że mój pomysł
spotkał się z tak entuzjastyczną reakcją Gajusza. Niestety,
jak to często w życiu bywa, nie ma prostych ścieżek. Okazało się, że dach wymaga naprawy. Budynek, który 12 lat
temu Fundacja otrzymała dzięki prezydent Hannie Zdanowskiej, przeszedł gruntowną modernizację. O ile konstrukcja budynku jest solidna, o tyle dach wymaga szybkiego
remontu. Powstał więc pomysł, żeby najpierw – pod okiem
doświadczonego partnera budowlanego – wyremontować
dach, a dopiero potem założyć na nim instalację fotowoltaiczną. Chcemy zrealizować ten cel jeszcze przed zimą
wspólnie z firmą BUDOMAL360. Partnerem akcji „Dach dla
Gajusza” jest agencja PROGRESSIVO, która zajmie się działaniami komunikacyjnymi i marketingowymi, odpowiednio
nagłaśniając akcję oraz zachęcając łodzian do włączenia się
w przedsięwzięcie. Do osiągnięcia celu brakuje nam niemal
trzystu tysięcy złotych, ale jestem przekonany, że dzięki
zaangażowaniu mieszkańców Łodzi szybko zgromadzimy
brakujące środki. Dach to bezpieczeństwo, które bez wątpienia należy zapewnić dzieciom znajdującym się pod opieką
Fundacji Gajusz.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

A jak to przekłada się na złotówki?
Choć początkowo zamontowanie instalacji fotowoltaicznej
wymaga własnego wkładu finansowego, to inwestycja zwróci
nam się już po kilku latach. Proszę pamiętać, że takie rozwiązanie będziemy wykorzystywać przez co najmniej 20 lat,
a to oznacza realne oszczędności. W obliczu stale rosnących
cen prądu z sieci jest to alternatywa, którą naprawdę warto
kalkulować i rozważyć. Zwłaszcza że własny system fotowoltaiczny uniezależni nas nie tylko od nieuniknionych podwyżek,
ale również od niespodziewanych przerw w dostawie energii.
Mówiąc o zyskach – chciałbym również zwrócić uwagę na to,

Polska Grupa Instalacyjna OZE Spółka z o.o
Łódź, ul. Elektronowa 6
tel. 571 229 424
e-mail: biuro@pgi-oze.pl
www.pgi-oze.pl
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O tym, jak humanistka odnalazła się w świecie inżynierów i jak wielką rolę
odgrywają ludzie spotykani na naszej drodze zawodowej, rozmawiamy
z JOANNĄ RODACZEK, Marketing Managerem w firmie Ocmer,
spółce, która jest generalnym wykonawcą hal przemysłowych.

Jak typowej humanistyce pracuje się z inżynierami?
Konkretnie! Pracowałam z inżynierami w TME (Transfer Multisort Elektronik), pracuję w Ocmerze. Branża kompletnie
inna, ale nastawienie podobne. Konkretne podejście do analizowanych tematów, konkretne pytania, konkretne odpowiedzi
i konkretne wskazówki sprawiają, że nasza praca jest płynna,
a dyskusje rzeczowe. Jestem osobą, dla której efektywna wielozadaniowość i dobra organizacja to priorytety, dlatego lubię
właśnie taki styl pracy. Doceniam jednocześnie otwartość
moich koleżanek i kolegów inżynierów. Nie udaję eksperta
w kwestiach, w których nim nie jestem i nie boję się pytać.
A że jestem dociekliwa, to pytań mam multum! Inżynierska
precyzja zespołu daje mi pewność, że przekaz, który kierujemy
do naszych kontrahentów jest nie tylko spójny i klarowny, ale
i merytorycznie poprawny. To ważne. Nie ukrywam jednak,
że dla przeciwwagi z przyjemnością współpracuję przy wielu
różnych projektach z artystami z krwi i kości, rzetelnymi,
ale przede wszystkim pełnymi oryginalnych pomysłów. Mam
tu na myśli wspaniałych fotografów, grafików czy filmowców.
Jak to się stało, że trafiłaś do firmy budowlanej Ocmer, specjalizującej się w generalnym wykonawstwie hal przemysłowych?
Jak to często bywa, był to szczęśliwy zbieg okoliczności. Potrzebowałam nowych wyzwań, większej samodzielności i niezależności w podejmowaniu decyzji. Trafiłam na rozmowę kwalifikacyjną, którą osobiście przeprowadził ze mną prezes firmy
Ocmer. Już kolejnego dnia zadzwonił do mnie, proponując stanowisko Marketing Managera. Od razu czułam, że rozwinę tu
skrzydła, że trafiłam na szefów odnoszących się do zespołu
z szacunkiem, dla których (tak jak i dla mnie) fair play to nie
puste słowa. Intuicja mnie nie zawiodła.
Czy ciężko było Ci odnaleźć się nowej branży?
Nie, bo trafiłam na świetny zespół, który szybko zorientował
się, że wiedza, którą zdobywam także przy ich pomocy, przekłada się na konkretne plany, a te z kolei na realne działania
na korzyść nas wszystkich. W końcu gramy do jednej bramki.
Oczywiście wymagało to ode mnie intensywnej własnej pracy,
jednak możliwość rozwoju zawsze dodaje mi sił. Tak było i w tym
przypadku. Pewnie otwartość na nowe informacje i chęć zdobywania kolejnych umiejętności, to w jakiś sposób cecha wspólna
humanistów. A ja jestem typową humanistką.
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Humanistka
wśród inżynierów

Dlaczego w takim razie zdecydowałaś się na zmianę?
Swoją rolę przy medialnej obsłudze wydarzeń na terenie Sejmu
i kontakty z dziennikarzami, zainteresowanymi pracą tej instytucji, rozumiałam jako misję – misję ważną społecznie. Zawsze
byłam apolitycznym urzędnikiem i nie chciałam nigdy tego zmieniać. Jednocześnie zdałam sobie sprawę, że nie chcę być urzędnikiem państwowym całe swoje zawodowe życie. Po dziewięciu
latach byłam gotowa na zmiany i nowe możliwości rozwoju. Tym
bardziej że Łódź to moje miejsce na ziemi i chciałam tu wrócić.
Czy nie brakuje Ci adrenaliny, nieodłącznego elementu pracy
w Sejmie?

Jakie projekty marketingowe stanowiły dotąd dla Ciebie najciekawsze wyzwania?
Opracowanie kompleksowej strategii marketingowej i wdrożenie jej w życie. Co istotne, strategii zgodnej z planami rozwoju
firmy i spójnej z działaniem w obrębie międzynarodowej grupy.
Oczywiście przy rozsądnym wykorzystaniu corocznego budżetu, za który jestem odpowiedzialna. Wiązało się to nierozerwalnie z pracą nad zmianami w bardzo różnych sferach i to po wielu
latach swoistej marketingowej bezpiecznej stagnacji. Zarząd
firmy od początku okazał mi duże zaufanie. Nie mogłam zawieść. Ostatecznie wszelkie zmiany wypracowaliśmy wspólnie,
a to ważne, bo dzięki temu zainteresowane zespoły czuły się
w tym wszystkim komfortowo. Co jeszcze? Rebranding, wejście
w social media i dywersyfikacja treści na każdy z profili, gruntowne zmiany na stronie www pod względem funkcjonalnym
i treściowym, czy projekty foto i video, do których udało się
zachęcić inwestorów i współpracowników. To były wyzwania
tu w Ocmerze. A wcześniej? W każdym miejscu było ich bardzo wiele, także prozaicznie codziennych, jak redagowanie
tak różnych treściowo tekstów, m.in. stricte technicznych,
czy kreowanie kampanii reklamowych online skierowanych
nie tylko do klientów w Polsce, ale także w Skandynawii, UK,
Rumunii, Rosji oraz w Chinach, oczywiście przy ścisłej współpracy z tłumaczami.
Czy od początku drogi zawodowej zajmowałaś się marketingiem?
Pierwsze dziesięć lat mojej ścieżki zawodowej zdominowały
public relations i komunikacja z mediami – moje fascynacje
zawodowe, ale i naukowe z okresu pisania pracy magisterskiej i studiów podyplomowych na SGH. Zajmowałam się PR-em w instytucji publicznej, a konkretnie w Kancelarii Sejmu.
A jak to się stało, że trafiłaś do Kancelarii Sejmu?
Przygotowywałam się do tego od czwartego roku studiów.
Praca w Kancelarii Sejmu była moim marzeniem, a marzenia
są po to, by je spełniać, czyż nie? Wiedziałam, że czekają mnie
trudne egzaminy na aplikację sejmową, także testy językowe.
Pół roku wcześniej, po powrocie ze stypendium w Finlandii,
zdobyłam więc certyfikat CAE. Finalnym etapem rekrutacji
była rozmowa z dyrektorem biura prasowego Kancelarii. Uznał,
że skoro byłam w stanie zorganizować sobie tyle różnych praktyk w urzędach publicznych, to i u niego sobie poradzę. Dotąd
wspominam pana dyrektora z ogromną sympatią – to był wyjątkowy człowiek, pierwszy z sześciu dyrektorów, z którymi
miałam okazję współpracować w biurze prasowym Kancelarii
Sejmu. A wraz z nim wspaniały zespół profesjonalistów, z którym mam kontakt do dziś.

Praca w Kancelarii Sejmu była bardzo emocjonująca, ale
i wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Posiedzenia Sejmu
kończyły się niejednokrotnie w środku nocy, a biuro prasowe musiało zapewnić pomoc i merytoryczne wsparcie aż do
ich zakończenia. Wstawanie kolejnego dnia na ósmą bywało
trudne. Wydarzenia, których obsługę medialną zapewnialiśmy, musiały odbywać się na najwyższym poziomie, bo ich
ranga była znaczna. Mam tu na myśli choćby wizytę Dalajlamy, Zgromadzenie Parlamentarne NATO i wiele innych.
Ogromnie doceniam te doświadczenia! Były doskonałą lekcją
elastycznego reagowania na przeciwności.
Czego nauczyła Cię codzienna praca z dziennikarzami?
Odpowiedzialności za każde słowo wypowiedziane publicznie.
A także radzenia sobie ze stresem i dziennikarzami. (śmiech)
Współpracowałam z wieloma, ale nie każde spotkanie to miłe
wspomnienie. Na szczęście w pamięci pozostali już tylko sami
profesjonaliści.
W jakich rodzajach aktywności czujesz się obecnie najlepiej?
Określiłabym to zbiorczo jako prace koncepcyjno-analityczne
wymagające dobrej organizacji. Kreatywna współpraca z zespołem oparta o burze mózgów to mój żywioł. Dobrze odnajduję się w zarządzaniu rozproszonym zespołem. Mam tu na myśli
koordynowanie pracy partnerów, freelancerów i agencji. Już
dojrzałam do tego, że nie muszę zrobić wszystkiego od początku do końca sama, by było to zrobione dobrze. Dzięki temu
jestem w stanie koordynować i weryfikować na bieżąco tak
wiele różnych projektów. Sprawdzać je wnikliwie, ale i szukać
nowych rozwiązań i możliwości.
Jak widzisz swoje dalsze możliwości rozwoju i szanse Ocmera?
Wierzę, że jeszcze wiele ciekawych wyzwań przede mną i przed
Ocmerem. Mam to szczęście, że od początku trafiam na ludzi,
dla których praca – tak jak dla mnie – jest życiową pasją. Z takimi osobami wiem, że mogę góry przenosić!
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Anna Nelita, Studio Neli

Łódź, al. Kościuszki 80/82
e-mail: marketing@ocmer.com.pl
www.ocmer.com.pl
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Pandemia wpędziła wielu z nas w finansowe tarapaty. Zaciągaliśmy
zobowiązania na bieżące funkcjonowanie biznesów, a po utracie pracy
na życie. Korzystaliśmy z chwilówek, które w żadnej sytuacji nie są dobrym
rozwiązaniem. Rozmawiamy z ŁUKASZEM BIAŁKOWSKIM, wspólnikiem
zarządzającym w kancelarii oddłużeniowej.
Czy to przez pandemię macie
Państwo coraz więcej pracy?
Zdecydowanie tak, ponieważ
z różnych powodów musieliśmy zacząć się zadłużać.
Do niedawna głównie pomagaliśmy konsumentom,
teraz pomagamy wychodzić
z tarapatów wielu przedsiębiorcom. Proszę zauważyć,
przez ostatni rok wiele branż
praktycznie nie funkcjonowało – branża gastronomiczna,
eventowa, weselna, hotele
nie mogły przyjmować gości
i jeszcze wiele mógłbym wymienić. Tymczasem przedsiębiorcy cały czas ponosili koszty – pensji dla pracowników,
utrzymania lokali. Niektórzy
mieli spore rezerwy finansowe, inni nie, nie mieli więc wyjścia i zaciągali często bardzo
drogie pożyczki, bo banki nie
chciały udzielać pożyczek.
Teraz to między innymi oni
mają olbrzymie kłopoty – niebotyczne długi i zero środków
na wznowienie działalności.
Z różnych tarcz skorzystały
głównie duże koncerny, dla
tych, co dostarczają państwu
najwięcej przychodu, czyli
małych i średnich firm, pomoc
okazała się niewystarczająca.
Pod koniec ubiegłego roku InfoMonitor i Krajowy Rejestr Długów
poinformowały, że sytuacja dłużników zaczyna być bardzo trudna
– zaległości Polaków wynosiły już 83,2 miliarda złotych. Czy winna
jest temu tylko pandemia, czy sami jesteśmy nieco winni, że często
zadłużaliśmy się ponad nasze możliwości, nie przypuszczając,
że mogą nadejść naprawdę trudne czasy?
Na pewno pandemia zmusiła wiele osób do zaciągania różnych zobowiązań. Wiadomo, bank nie udzieli pożyczki osobie
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bezrobotnej, czy bez
zdolności kredytowej,
w takich sytuacjach
w ielu decyduje się
na ofertę firm, które
pożyczają pieniądze
często na bandyckich
wręcz warunkach. Nie
mając zatrudnienia, nie
jesteśmy jej w stanie
spłacić, więc zaciągamy
kolejną. I tak popadamy
w spiralę zadłużenia.
Tak działo się też przed
wybuchem pandemii,
tylko na nieco mniejszą
skalę. Jeśli tracimy pracę, najgorsze co można
zrobić, to zadłużać się
dalej. Najpierw trzeba
zacząć rozmawiać z wierzycielami, tak by można
było przeczekać najgorszy dla nas czas. Banki
są w stanie zawiesić
nam na jakiś czas spłatę
dotychczasowych zobowiązań, wydłużyć okres
ich spłaty. A poza tym,
nie mamy jeszcze tak
wielkiego kryzysu, żeby
nie można było znaleźć
pracy w innej branży,
nie wszystkie ucierpiały
podczas pandemii.
No dobrze, ale co zrobić,
gdy jesteśmy pozadłużani w parabankach, one raczej nie odłożą
nam spłaty, tylko zaproponują kolejną pożyczkę na spłatę zobowiązań?
Zanim zaciągniemy kolejne zobowiązanie, najpierw radzę
udać się do prawnika i to takiego, który specjalizuje się
w oddłużaniu i zna doskonale mechanizmy działania instytucji parabankowych. Część długów na pewno trzeba będzie
spłacić, ale tam, gdzie zostały naliczone lichwiarskie opłaty,

Wyjaśni mi Pan, na czym polega rolowanie długów?
Mechanizm jest bardzo prosty. W ramach jednej grupy kapitałowej działa kilka powiązanych podmiotów refinansujących
daną pożyczkę, a wszystko służy obchodzeniu przepisów o jej
maksymalnych kosztach. Załóżmy, że pożyczyłem na miesiąc
kwotę 5000 zł w firmie A. Jeżeli nie spłacę jej na czas firma B
„spłaci” ją pierwotnemu wierzycielowi, a mnie doliczy dodatkowe koszty refinansowania. Gdy firmie B nie spłacę na czas,
firma C „spłaci” mój dług w firmie B i znów doliczy dodatkowe
koszty. To często studnia bez dna.
Wspomniał Pan o tym, żeby dochodzić swoich spraw w sądzie.
Wiele osób zapewne obawia się, że będą to zbyt duże koszty i poza
tym wyrok sądu niekonieczne może być po myśli dłużnika?
Oczywiście, że to sędzia ostatecznie orzeka. Ale przecież
my też potrafimy ocenić ryzyko, wiemy, kiedy dana sprawa
powinna zakończyć się pomyślnym werdyktem dla naszego
klienta. Zapewniam, że w większości przypadków znajdzie
się rozwiązanie, ale o tym, dłużnik się nie przekona, dopóki
nie poprosi o pomoc specjalistów. A wracając do naszej skuteczności procesowej, to kształtuje się ona na poziomie 70-80
procent wygranych spraw. I jeśli, któraś kancelaria twierdzi,
że ma skuteczność na poziomie 100 procent, to – delikatnie
mówiąc – mija się z prawdą.

„
Życie ponad stan, niezależnie od tego,
jakie mamy okoliczności, nigdy nie
jest dobrym rozwiązaniem.
„
Pandemia ujawniła jeszcze jeden bardzo groźny proceder. Po nagłej i niespodziewanej śmierci najbliższych okazuje się, że po babci, dziadku, mamie, ojcu pozostały dość spore długi do spłacenia.
I co w takiej sytuacji można zrobić?
Najprostszym rozwiązaniem będzie nieprzyjęcie spadku,
tylko to broń obosieczna, nie przyjmujemy nie tylko długów,
ale też majątku (aktywów w spadku). Trzeba wszystko dokładnie rozważyć.
Warto żyć ponad stan?
Życie ponad stan niezależnie od tego, jakie mamy okoliczności, nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczywiście kredyty, pożyczki są po to, byśmy z nich korzystali, ale jak we
wszystkim należy zachować umiar. Nie zaciągajmy zobowiązań ponad możliwości spłaty, a gdy przytrafi się sytuacja losowa i wiemy, że za chwilę będziemy mieli problemy ze spłatą
zobowiązań, zwróćmy się o pomoc z prośbą do specjalistów.
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Zadłużyliśmy się
na potęgę

albo zapisy w umowie były niejasne lub mamy do czynienia
z mechanizmem refinansowań, czyli rolowania długów, wtedy
koniecznie trzeba się bronić w sądzie.

Jak się zadłużamy ?

• Według danych prezentowanych przez BIG InfoMonitor
zadłużenie Polaków wynosi nieco ponad 83 mld złotych.
• Największe zaległości finansowe mają obecnie Polacy w wieku 45-55 lat, którzy łącznie mają do spłaty 22,5 mld zł (27,7
proc. wszystkich przeterminowanych długów w naszym
kraju).
• Najwyższa średnia zaległość na osobę jest na Mazowszu
i wynosi ona 39 829 zł, w Łódzkiem to kwota 29 439 zł.

niespłaconej pożyczki. Jeśli nie spłacimy pożyczki na czas,
otrzymujemy ponaglenia i wezwania do zapłaty, wchodzą firmy windykacyjne, które potrafią dzwonić kilkadziesiąt razy
dziennie, zastraszeni sięgamy po rozwiązania parabankowe
z drakońskimi opłatami i nie zastanawiamy się nad konsekwencjami, jeden dług spłacamy drugim. Im szybciej zwrócimy się
z tym problemem do kancelarii oddłużeniowej, tym szybciej
przerwiemy pętlę, z której wydawałoby się, że nie ma wyjścia.
Czy taka pomoc jest kosztowna?
Zdajemy sobie sprawę z tego, że pracujemy z dłużnikami, osobami, którym się nie przelewa. Ponieważ prowadzimy naprawdę wiele spraw, możemy proponować konkurencyjne i co najważniejsze przystępne stawki. Często poprowadzenie sprawy
procesowej to kilkaset złotych. Jeżeli trzeba, rozliczamy się
też w przystępnych ratach. Za sprawy odzyskowe, czyli takie,
w których odzyskujemy od podmiotów finansowych pieniądze
naszych klientów, najczęściej rozliczamy za sukces.
A jakie macie patenty na to, by ulżyć dłużnikowi?
Nie ma jednej uniwersalnej recepty dla każdego. Raz sukcesem
będzie ugoda i umorzenie części długu, innym wydłużenie spłaty zobowiązań i tym samym obniżenie miesięcznych rat. Przykładowo jednemu z klientów udało się z umów ściągnąć składki
na ubezpieczenie i okazało się, że do spłaty ma o kilkanaście
tysięcy mniej. Często też skutecznie działamy procesowo, dość
powiedzieć, że współpracujący z nami mecenasi wygrali dotąd
wiele tysięcy spraw z bankami i parabankami. W naszych działaniach zawsze chodzi o wymierny, odczuwalny skutek w postaci obniżenia wysokości zobowiązań lub miesięcznych rat.
Jak nie popaść teraz w spiralę zadłużenia?
Przestrzegam przed pochopnym zaciąganiem jakichkolwiek
zobowiązań i to niezależnie, czy jesteśmy w czasie pandemii,
czy żyjemy w normalnych czasach. Z reguły zaczyna się bardzo
niewinnie – od pożyczki drobnej kwoty, a później kończy się na
kilkuset tysiącach zobowiązań, w bankach, firmach pożyczkowych, najróżniejszych podmiotach, które później rolują tymi
zobowiązaniami do niebotycznych kwot.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Zdecydowanie odradza Pan korzystanie z chwilówek?
To naprawdę nie jest dobre rozwiązanie. To są drogie pożyczki,
często obciążone ukrytymi kosztami i dlatego ich zaciąganie obarczone jest dużym ryzykiem. Pamiętam panią, która
zaczynała od pożyczenia 2500 złotych, a później spłacając
pożyczki pożyczkami wygenerowała długi na ponad 150 tysięcy
złotych. Tak się właśnie zaczyna spirala zadłużenia – od jednej

pomoc@portal-dluznika.pl
www.portal-dluznika.pl
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Miejsce to emanuje niezwykle pozytywną
energią, a designerskie wnętrza zadowalają
najbardziej wybredne gusta. Trzeba
przyznać, że w biurach serwisowanych
oferowany przez Chillispaces.com w Łodzi,
mieszczących się w Starej Drukarni przy ul.
Gdańskiej, na pewno dobrze się pracuje. Sami
sprawdziliśmy i polecić możemy każdemu.
Rynek biur serwisowanych w Polsce rozwija się dynamicznie od
kilku lat, a czas pandemii wpłynął
na większe zainteresowanie elastyczną powierzchnią biurową.
Przymusowa izolacja wymusiła
nowe sposoby organizacji pracy
zespołów, pracę hybrydową, czy
w ogóle transformację zespołów.
Zmieniły się też potrzeby najemców. Modne do niedawna wielkie
open space’y przestały być miejscem przyjaznym do pracy. Poza
tym z powodu przymusowej izolacji opustoszały, a ich najemcom
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zaczęły uwierać sztywne, długoterminowe umowy najmu w tradycyjnych biurowcach.
– Biura serwisowane stają się obecnie dla wielu firm niezwykle atrakcyjną alternatywną. Oferujemy najem w formie, której na pewno nie
znajdziemy w tradycyjnych biurowcach. Po pierwsze, co okazało się
bardzo istotne podczas pandemii,
umowy, które zawieramy z naszymi
najemcami, są krótkoterminowe.
Po drugie, w każdym momencie
najemca ma możliwość dostosowania zajmowanej powierzchni do

aktualnych możliwości, potrzebuje
mniejszego biura, nie ma problemu,
zespół się rozrasta – zmieniamy
na większe – tłumaczy Joanna Nowak-Pawelec, Dyrektor ds. Operacyjnych Chillispaces.com. – Nawet
jeśli zespół jest 100-osobowy, można wynająć biuro na 30 stanowisk
i dać do nich dostęp wszystkim
pracownikom, którzy pojawiają
się w biurze na zmianę. Nasze biura dostępne są bowiem przez całą
dobę i co ważne dostęp do nich mają
tylko uprawnione osoby.
Elastyczne umowy najmu w zakresie ich trwania, czy zajmowanej powierzchni, to nie jedyne atuty biur
serwisowanych oferowanych przez
Chillispaces.com w Łodzi. – Najemcy
wprowadzają się do gotowych biur,
które na ich życzenie możemy spersonalizować. Nie muszą się więc już
martwić o wyposażenie, sprawny,
szybki i bezpieczny internet, który
także zapewniamy. Nie interesują
ich już rachunki za prąd, sprzątanie, czy wynajem sal konferencyjnych. Bez ograniczeń mogą korzystać z przestrzeni chilloutowych
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Biura z charakterem,
łódzkim charakterem

z bilardem, czytelnią i barem. Do
dyspozycji na miejscu jest także office manager, który w każdej chwili
służy pomocą. Jak widać, jesteśmy elastyczni w każdym aspekcie
współpracy. I za to bardzo cenią nas
najemcy – mówi Daria Tyka-Kowalczyk, Kierownik regionu Chillispaces.com w Łodzi.
Adresatami oferty Chillispaces.
com nie są firmy o konkretnym
rozmiarze, specjalizacji czy strukturze – oferta jest równie dobra dla
kilkuosobowej grupy, jak i dużych
zespołów. Portfolio klientów Chillispaces.com składa się zarówno
z młodych polskich startupów, jak
też globalnych liderów branż technologii, doradztwa biznesowego
i oprogramowania dla biznesu.
Chillispaces.com w Łodzi zajmuje
aż trzy piętra w Starej Drukarni
przy ul. Gdańskiej 130. Na każdym
z nich są kuchnie, sale konferencyjne i różnej wielkości przestrzenie
biurowe, nie brakuje też łódzkich
akcentów. Na pierwszym piętrze
znajduje się recepcja i strefa chillout z barem, stołem bilardowym,
konsolą, wyświetlaczami oraz
wygodnymi kanapami i fotelami.
Pomieszczenia zdobią oryginalne
detale – ściany wykonane z miedzi, kolorowe grafiki przypominające murale oraz nietuzinkowe
dekoracje, jak chociażby wiszące drzwi. – O komfort pracowników
zadbaliśmy, także oddając do ich
dyspozycji biurka z elektryczną
regulacją wysokości, ergonomiczne fotele, klimatyzację, pokoje do
drzemek, wygłuszone pokoje do
rozmów telefonicznych, wreszcie:
drukarki, ekspresy do kawy, lodówki – podkreśla Daria Tyka-Kowalczyk. – Kto ma ochotę przekonać
się, jak pracuje się w Chillispaces.
com w Łodzi w każdej chwili może
się ze mną umówić na spotkanie.
Serdecznie zapraszam.
Tekst Beata Sakowska
Zdjęcia Justyna Tomczak

Biura serwisowane, coworking,
Karty Klubowe, #cloudoffice
Daria Tyka-Kowalczyk Kierownik Regionu
daria.tyka.kowalczyk@chillispaces.com
tel.: 884 107 837
47

Biznes

Biznes

W Selgrosie biznes
robimy wspólnie
z naszymi klientami
W czasie ponad dwudziestu lat działalności hali Selgros zakupy robiły u nas
trzy pokolenia. Pierwszym było to, które do nas przyszło, gdy pojawiliśmy się
w Łodzi, drugie, które się u nas wychowało, a trzecie właśnie do nas wchodzi
– MAREK CHRUŚCIELEWSKI, dyrektor hali przy Rokicińskiej 190 opowiada
o tym, dlaczego Selgros jest tak ważnym punktem na handlowej mapie Łodzi.
Od piętnastu miesięcy handel działa w cieniu pandemii koronawirusa. Czy Selgros, a dokładnie hala, którą Pan kieruje, odczuł
skutki ograniczeń związanych z COVID-19?
Handel wielkopowierzchniowy i hurtowy obronił się przed
lockdownem. Dysponujemy dużą powierzchnią handlową, co
sprawia, że klienci przyjeżdżają do nas bez obaw. Oczywiście
wprowadziliśmy ograniczenia ilości klientów, ale one nie spowodowały znacznego ograniczenia dostępności naszego marketu. Pojawiły się za to inne problemy. Na przykład gastronomia, ze zrozumiałych względów, zdecydowanie mniej kupowała
podczas pandemii. Zresztą cały sektor horeca został przez
lockdown skutecznie zablokowany, co odczuliśmy. Niektórzy
nasi klienci gastronomiczni, którym udało się przestawić usługi na dostawę do klienta, przetrwali, ale trzy czwarte przedsiębiorców z tego sektora przestało u nas kupować, ponieważ
zawiesili lub zlikwidowali działalność. Na szczęście mamy kilka
segmentów odbiorców i udało się zrównoważyć nasze obroty.
Jakie to segmenty?
Handel detaliczny, czyli małe sklepy i niewielkie sieci, klient
indywidualny, który kupuje na własne potrzeby, różne zakłady
zaopatrujące się u nas na przykład w artykuły biurowe. Udało
nam się zwiększyć udział tych grup w całym portfelu zakupowym. To było możliwe dzięki temu, że mieliśmy otwartą halę
i znacznie wzrosła u nas frekwencja kupujących. Dostępność małych sklepów i dyskontów została ograniczona ze względu na ich
powierzchnię. Dlatego znaczna część kupujących trafiła do nas.
Czy w jakiś sposób pomagacie tym klientom, którzy po lockdownie wznawiają działalność gastronomiczną?
Wszystkim, którzy otwierają się i wznawiają działalność, dajemy możliwość skorzystania z organizowanych przez nas akcji wspomagających. Mogli u nas bezpłatnie zaprezentować
swoją działalność i wyroby. Do każdego klienta podchodzimy
indywidualnie i jeżeli możemy pomóc, to zawsze znajdziemy
na to sposób.
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W ostatnim czasie ceny towarów w sklepach poszły w górę. Również w Selgrosie. Co przyczyniło się do tych wzrostów?
O cenach w Selgrosie, decydują nasi dostawcy i inflacja. Ceny,
przede wszystkim artykułów spożywczych, generalnie poszły
w górę. Przy niektórych asortymentach te podwyżki przekroczyły nawet pięć procent. Tak samo poszły w górę ceny produktów importowanych, szczególnie z Dalekiego Wschodu. Załamały się dostawy z tego kierunku i w związku z tym pojawiły się
niedobory w asortymencie, a to zawsze skutkuje wzrostem cen.
Poza tym podrożał transport. Na przykład frachty kontenerów
podrożały o kilkadziesiąt procent. To przełożyło się na wzrost
cen towarów, które w tych kontenerach są przewożone.
A co będzie z galeriami handlowymi i hipermarketami? Wrócą
po lockdownie do stanu sprzed pandemii? Niektórzy uważają,
że to raczej niemożliwe.
To jest temat bardziej skomplikowany. Dziś handel rozwija się
właśnie w takim kierunku, jaki proponują galerie handlowe,
czyli koncentracja wielu różnych sklepów i usług w jednym miejscu. W przypadku galerii handlowych trzeba zdać sobie sprawę
z tego, że stały się one elementem popkultury. Proszę zwrócić
uwagę jak ważną częścią galerii handlowych są food courty, restauracje i kawiarnie. Do galerii nie przychodzi się wyłącznie

Selgros Cash & Carry

Ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego,
oferująca pełne zaopatrzenie dla osób
prowadzących 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 zarejestrowanych klientów Selgros
Cash & Carry.
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Różnice są tak wielkie, że trudno o nich krótko opowiedzieć.
Ponad dwadzieścia lat temu do Polski trafiły praktycznie
wszystkie największe sieci handlowe. Jednak do dziś nie
wszystkie przetrwały. To pokazuje, że nie każdy zdał egzamin
i znalazł sposób na dopasowanie się do oczekiwań klientów.
Pojawiły się dyskonty wielkich sieci, które były niejako odpowiedzią na takie potrzeby klientów, jak bliskość i dostępność.
Dyskonty weszły do małych miasteczek, a nawet wsi i dziś
można je spotkać praktycznie wszędzie.
Kolejna zmiana, to konsolidacja handlu krajowego i zmiany organizacyjne rodzimych grup handlowych, które skutecznie zaczęły
rywalizować z zagranicznymi.

Można powiedzieć, że pandemia zdewastowała łódzką gastronomię. Pojawiają się jednak opinie, że tę sferę łatwo będzie odbudować. A Pan co sądzi na ten temat?
To prawda, w gastronomii jest sporo ofiar lockdownu. Wielu
przedsiębiorców musiało pozamykać lokale, inni prowadzili
biznes, ale z dużymi stratami. Niektórzy, żeby spłacić zobowiązania, wyprzedawali sprzęt i wyposażenie, a nawet majątek osobisty. To rzeczywiście dramat tej branży. Jeszcze
przez wiele lat nad gastronomią będzie ciążyło widmo ogromnego ryzyka. Każdy biznes jest obarczony jakimś ryzykiem.
W tej branży, jak się okazało, jest ono szczególnie wysokie.
Ale jak już mówiłem, życie nie znosi próżni, więc jeżeli niepoprzedni właściciele to nowi zagospodarują lokale, które
dziś stoją puste. Za to problemem i to całkiem poważnym,
który wpłynie na odbudowę branży gastronomicznej, może
być rynek pracy. Z gastronomii do innych branż odeszło wielu pracowników – kucharzy, pomocy kuchennych, kelnerów,
pracowników obsługi. Musieli znaleźć inne źródło zarobku.
Przebranżowili się i wybrali pracę może mniej płatną, ale za to
stabilną i zupełnie niezwiązaną z gastronomią. Trafili do handlu, produkcji, logistyki. Czy wrócą? Nie jestem przekonany.
Czyli będzie ciężko?
Łatwo nie będzie na pewno, ale proszę zobaczyć reakcję ludzi, którzy po zdjęciu restrykcji tłumnie ruszyli do kawiarni
i restauracji. I nie chodzi tylko o to, że poszli tam, by coś zjeść,
lecz żeby ze sobą pobyć. To pokazuje, że jest wielka potrzeba spotkań i wspólnego spędzania czasu. Poza tym zmienia
się nasz styl życia, polubiliśmy restauracje, puby, kawiarnie
i spędzanie w nich czasu. Dlatego uważam, że powrót branży gastronomicznej do stanu sprzed pandemii jest możliwy,
tylko pytanie, kiedy on nastąpi.
Selgros pojawił się w Polsce 25 lat temu. Rok później otwarto
pierwszą halę w Poznaniu, dwa lata później ruszył handel w łódzkiej hali przy Rokicińskiej. Co wyróżnia Selgros spośród innych
podmiotów zajmujących się handlem hurtowym?
Naszym głównym zadaniem było, jest i będzie dostarczanie
klientowi towaru dobrej jakości, w oczekiwanym asortymencie i za przyzwoitą cenę. Ten warunek udaje nam się spełniać
od lat. Poza tym zapewniamy komfort zakupów, jakiego nie
uświadczy się w podobnych placówkach. Dodatkowo nasze
hale zostały przebudowane pod kątem zmieniającego się
klienta i jego oczekiwań. Zaoferowaliśmy stoiska przyjazne wizualnie i bardziej dostępne. Warto też zwrócić uwagę
na to, że w czasie ponad dwudziestu lat działalności hali przy
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Rokicińskiej zakupy robiły u nas trzy pokolenia. Pierwszym
było to, które do nas przyszło, gdy pojawiliśmy się w Łodzi,
drugie, które się u nas wychowało, a trzecie pokolenie właśnie do nas wchodzi. A zmiany pokoleniowe pociągają za sobą
zmiany mentalne i inne oczekiwania. Musimy się do nich
dostosować i robimy to.
W jaki sposób?
A choćby wprowadzając do sprzedaży detalicznej produkty
na wagę, czy pieczywo wypiekane u nas, nie mówiąc o wędlinach i serach w detalicznych ilościach. Proszę nie zapominać też o bardzo szerokim asortymencie ryb, które chętnie
są u nas kupowane oraz warzywach i owocach dostępnych
w dużym wyborze i w warunkach gwarantujących utrzymanie
świeżości i jakości. Ważne jest też to, że kierownictwo Selgros
dostrzega konieczność tych zmian, potrafi przewidywać określone trendy i reagować na zmieniającego się klienta.
Selgros zmienił i cały czas zmienia system zaopatrzenia polskich
przedsiębiorców działających w handlu detalicznym i branży horeca. Gdybyśmy mieli porównać handel sprzed 25 lat do dzisiejszego
to jakie są główne różnice?
Transgourmet

Transgourmet to dystrybucja
do gastronomii, HoReCa i punktów zbiorowego żywienia. Posiadamy własną profesjonalną
flotę samochodów, 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 dostawach do gastronomii w Polsce, poprzez zapewnienie
Klientom wysokiej jakości produktów, szerokiego asortymentu
oraz najwyższego poziomu Service Level.

Do tego nie należy zapominać o wzroście konsumpcji praktycznie wszystkich artykułów, co spowodowało zmiany
w cenach, a tym samym ich większą dostępność. Weźmy
na przykład sprzęt AGD. Łatwo można przeliczyć, ile pensji
przed dwudziestu paru laty trzeba było przeznaczyć na zakup pralki, a dziś łatwiej policzyć ile pralek kupi się za jedną
pensję. Teraz nie trzeba się zapisywać na pralkę czy lodówkę,
a telewizory można brać bezpośrednio z palety tak, jak inne
artykuły konsumpcji bezpośredniej. W ostatnich latach handel podzielił się na bardzo wyraźnie sektory. Mamy handel
indywidualny, usieciowiony, dyskontowy, wielkopowierzchniowy, a także internetowy. Rozwija się handel z dostawą do
klienta. Każdy sektor jest tak samo ważny, a wszystkie razem
tworzą rynek handlowy. Ważne jest też to, że rozwój handlu
pozytywnie stymuluje produkcję. Asortyment jest coraz lepszy przy zachowaniu podobnych cen i jest go coraz więcej.
Szczególnie jeśli chodzi o produkcję spożywczą. Najbardziej
dało się to zauważyć podczas sytuacji kryzysowej związanej
z pierwszą falą pandemii. Towar znikał z rynku, ale nie brakowało go. Niewielkim problemem była dystrybucja, która
nie nadążała za gwałtownie zwiększonym zapotrzebowaniem
i produkcja, która nie była przystosowana do takich sytuacji.
Jednak szybko chwilowe braki zostały uzupełnione.
No właśnie, a czy pandemia koronawirusa zmieniła nawyki zakupowe Polaków?
Polscy konsumenci charakteryzują się tym, że robią zakupy
ze znacznie większą częstotliwością, niż na przykład Niemcy
czy Francuzi. Statystycznie codziennie zaglądamy do sklepu
i to nie po pieczywo, czy świeży twaróg, lecz po różne produkty. Nasz koszyk zakupowy w porównaniu do konsumentów
z Europy Zachodniej jest częściej napełniany, lecz przy tym
jest znacznie mniejszy. Z kolei pandemia sprawiła, że Polacy
przestraszyli się, że dystrybucja stanie i nastąpi powszechny brak zaopatrzenia. Dlatego z półek zniknęło praktycznie
wszystko. Wykupiono mąki, kasze, ryż, żywność pakowaną
w puszki i słoiki, artykuły higieniczne. Na szczęście producenci zareagowali szybko, dystrybucja też i wszystko wróciło
do normy. Zwiększyło się także zainteresowanie e-handlem.
Mamy klientów, którzy prowadzą taką działalność i zaopatrują się u nas i oni znacznie zwiększyli swoją sprzedaż.
Eksperci zajmujący się handlem i praktycy twierdzą, że najważniejszą częścią handlu są relacje z klientami. Cała reszta, czyli
na przykład promocje, to tylko dodatek. Zgodzi się Pan z tym?
Jak Państwo budujecie te relacje?
Relacje z klientami to podstawa naszej działalności. Mamy
klientów, którzy są z nami od ponad dwudziestu lat, czyli od
początku działalności hali. Powiem więcej, to jest znaczna
i ważna grupa. Pielęgnujemy te relacje, a wiedzą o tym wszyscy, którzy prowadzą biznes i kiedykolwiek robili u nas zakupy. To wynika z początków naszej działalności, kiedy ciężko

było pozyskać klientów i każdy był dla nas ogromnie ważny.
O tamtych czasach mówię, że to było jak sadzenie trawnika
po jednej trawce. Dziś z mamy z klientami regularne kontakty.
Po to, by znać ich potrzeby i oczekiwania. Mamy zasadę, której
się trzymamy, a która głosi, że biznes robimy wspólnie. Nie
my swój, a oni swój, tylko taki, że my pracujemy na ich rzecz,
a oni robiąc u nas zakupy, działają na naszą korzyść. Podstawą
naszej relacji z klientami są też nasi pracownicy. W tej sferze
zapewniamy bardzo dużą stabilność naszej kadry, co owocuje
długotrwałymi relacjami. Wśród naszej załogi ponad 50 osób
pracuje od początku hali.

Biznes

Biznes

na zakupy, lecz również po to, a może przede wszystkim po to,
by spędzić w nich czas. Dawniej takimi miejscami w mieście były
rynki. Dziś tę rolę przejęły galerie handlowe. Dlatego wydaje mi
się, że mówienie o ich upadku jest zdecydowanie przesadzone.
Poza tym galerie są nastawione na wynajem powierzchni i żyją
z tego, co zapłacą im najemcy. Z pewnością ucierpiały podczas
lockdownu, ale ich przyszłość nie wydaje mi się jakoś szczególnie zagrożona. Ludzie szybko tam wrócą. A jeżeli chodzi
o handel w hipermarketach, które od jakiegoś czasu zmieniają
się w minigalerie, to warto wiedzieć, że działalność takich miejsc
konstytuuje największa jednostka handlowa. Cała reszta jest
niejako na dokładkę. Lockdown nie spowodował zamknięcia
tych przestrzeni, ponieważ sklepy prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych mogły działać przez cały czas. Hipermarkety obroniły się zatem, ale większość małych punktów, które
tam działały, poniosły spore straty. I teraz trudno przewidzieć
co z tego wyniknie. Życie jednak nie znosi próżni, więc można
założyć, że we wszystkie opuszczone miejsca wejdzie ktoś inny.

Mamy w Łodzi dwie hale Selgros, a w całej Polsce dziewiętnaście.
Widać, że Polacy potrzebują Selgrosa, a łodzianie szczególnie. Czy
Łódź jest dobrym miejscem na prowadzenie handlu hurtowego?
Decyzja o tym, ile hal jest w mieście, jest uzależniona od jego
wielkości. Łódź jest duża, dlatego zdecydowaliśmy się uruchomić tutaj dwie hale. W Warszawie są cztery, podobnie na Śląsku. Liczba hal świadczy też o tym, że chcemy być blisko klienta. Dbamy o to, żeby miał dobry dojazd i jadąc do nas, nie musiał
spędzać kilku godzin w korkach. Proszę zauważyć, że w Łodzi
większość obiektów wielkopowierzchniowych zlokalizowana
jest blisko centrum miasta, w innych miastach są to lokalizacje oddalone od centrum. Jednak lokalizacja nie wszystkim
wystarczyła. Niektóre sieci opuściły już nasze miasto. A odpowiadając na pytanie, mogę powiedzieć, że jak każda duża
aglomeracja również Łódź jest dobrym miejsce do prowadzenia
handlu wielkopowierzchniowego.

„
Polscy konsumenci charakteryzują się
tym, że robią zakupy ze znacznie większą
częstotliwością, niż na przykład Niemcy
czy Francuzi. Statystycznie codziennie
zaglądamy do sklepu i to nie po pieczywo
czy świeży twaróg lecz po różne produkty.
„
Co jest największą zaletą zakupów w Selgrosie? Dlaczego warto
zostać Państwa klientem?
Na ten temat można mówić i mówić, więc powiem tylko o jednej,
podstawowej zalecie. W Selgrosie mamy kilkadziesiąt tysięcy
produktów, które czekają na klienta. Takiej gamy towarowej,
w takiej rozpiętości i jakości, nie ma gdzie indziej. To jest cecha,
która wyróżnia nas ewidentnie. Robiąc u nas zakupy, ma się
wyjątkowy wybór.
Selgros stara się wspierać lokalny sport i kulturę. Co w ten sposób
firma może osiągnąć?
Dzięki tej działalności mocno wpisujemy się w lokalne społeczności, które zaczynają nas traktować, jak kogoś stąd. Trafiliśmy do środowisk opiniotwórczych, działających na rzecz
lokalnie ważnych inicjatyw. Dziś jesteśmy marką, która dobrze
się kojarzy, rozpoznawalną i wspierającą różnorodne wydarzenia. To może nie przekłada się bezpośrednio na sprzedaż,
ale gdy ktoś potrzebuje zrobić duże zakupy, to o nas pamięta.
W wyjątkowej atmosferze, w przyjaznym otoczeniu i mając
praktycznie nieograniczony wybór.
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler
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O tym, dlaczego firmy coraz częściej sięgają po systemy wspomagające zarządzanie
i po co korzystają z outsourcingu w zakresie pomocy informatycznej, opowiada
ADAM OSIŃSKI, prezes zarządu Ekspert Group, firmy działającej w obszarach
usług dedykowanych finansom, obsłudze z zakresu IT, jednostkom medycznym.

Sporo tego, a dopiero dotknęliśmy sektora medycznego. A jak
wspomagacie przedsiębiorców z innych branż?
Jak już wspomniałem w jednej z naszych rozmów, oferujemy
także usługi finansowe, ale nie jesteśmy biurem do comiesięcznego rozliczania faktur, bardziej partnerem biznesowym,
szukającym sposobu na usprawnienie działalności przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy do tego na przykład stosowne programy do zarządzania. I my właśnie takie programy również
oferujemy i wdrażamy u przedsiębiorców, zapewniając do tego
odpowiednie zaplecze serwisowe. Usprawnienie obiegu dokumentów wpływa oczywiście na efektywność pracy, a to wiąże
się z odpowiednim obniżeniem kosztów.

Tu także działamy na kilku płaszczyznach. Oferujemy oprogramowanie dedykowane firmom z sektora branży medycznej,
oprogramowanie dedykowane firmom z sektora MŚP obsługujące różne obszary działalności przedsiębiorstwa, świadczymy
także usługi codziennego wsparcia z zakresu IT, a klientom
indywidualnym polecamy aplikację Inteligentny dom.
Faktycznie dużo tego. To może po kolei. Co konkretnie Ekspert
Group ma do zaoferowania firmom z sektora branży medycznej?
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Ekspert Group od kilkunastu lat jest obecny na polskim rynku
medycznym. W 2009 roku zostaliśmy przedstawicielem oficjalnym astraia GmbH w Polsce. Zajmujemy się doradztwem,
sprzedażą oraz wdrażaniem systemu astraia, a ponadto
świadczymy usługi serwisowe.
Do czego jest ten system?
Astraia to innowacyjny system bazodanowy przeznaczony
dla wyspecjalizowanych jednostek medycznych świadczących
usługi diagnostyki prenatalnej. Została zaprojektowana we
współpracy z szerokim gronem międzynarodowych i krajowych ekspertów z zakresu ginekologii i położnictwa, w tym
z profesorem Kyprosem Nicolaidesem. Poza astraią zajmujemy

A jaką pomocą zainteresowane są firmy?
Na przykład usuwaniem awarii oprogramowania i sprzętu,
instalacją i konfiguracją oprogramowania, wsparciem eksploatacyjnym. Często chcą, abyśmy zadbali o system zabezpieczeń sprzętu, rejestrowali zgłoszenia i dawali merytoryczne
wsparcie informatyczne, a także szkolili pracowników firmy.
Jak widać, zakres działań jest bardzo duży, a całość procesu
nie ogranicza się tylko do usuwania awarii. Warto też dodać,
że usługi wchodzące w skład helpdesku są dopasowane do
rozmiaru przedsiębiorstwa oraz jego formy działalności.
Czyli helpdesk to same zalety...
Można tak powiedzieć. Tym bardziej że na taką formę wsparcia
decyduje się coraz więcej przedsiębiorstw. Kompleksowa obsługa informatyczna wpływa bezpośrednio na efektywność działań
pracowników. To niebywały komfort dla członków zespołu firmy.
Świadomość, że można otrzymać szybką pomoc w nawet najbardziej skomplikowanych problemach, pozwala w pełni skupić się
na celu działalności firmy i własnych zadaniach.

Co to są za programy?

Nic Pan nie mówi o kosztach. To są drogie usługi?

Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. Ten pierwszy
jest jednym z najpopularniejszych w Polsce programów dedykowanych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki
zintegrowanym rozwiązaniom obsługującym różne obszary
działalności przedsiębiorstwa. ERP jest dziś oprogramowaniem najczęściej wybieranym przez biznes, biura rachunkowe i doradców podatkowych. Użytkownicy zyskują możliwość
kompleksowego zarządzania procesami firmy przez Internet.
Z kolei ERP XL, dzięki bogatej ofercie modułów, wspiera każdy
obszar działania firmy, a ich funkcjonalność sprawia, że mogą
współgrać na jednej bazie danych. System jest elastyczny,
klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać.
Dzięki możliwości rozbudowy systemu o dodatkowe obszary
przedsiębiorca może na start uruchomić tylko takie moduły,
jakich najbardziej potrzebuje, nie zamykając sobie jednocześnie drogi do późniejszej rozbudowy systemu.

Wręcz przeciwnie, helpdesk gwarantuje spore oszczędności.
Przede wszystkim nie trzeba utrzymywać zespołu własnych
informatyków. Dzięki zdalnej pomocy firma nie ma przestojów. W trakcie korzystania z takich usług można doprowadzić
do uproszczenia wszystkich procesów, a w ten sposób znacznie zwiększyć zyski.

Wdrażać systemy pomaga zespół informatyków?

Ekspert Group wspomaga przedsiębiorców na wielu płaszczyznach, jedną z nich są działania związane z finansami i księgowością, o których już wcześniej rozmawialiśmy, oferujecie też
wsparcie w zakresie IT. Czego ono konkretnie dotyczy?

czy pomoc zdalną. Wszystko zależy od problemu oraz bieżących potrzeb osoby zgłaszającej defekt. Wiele awarii można
rozwiązać bez ingerencji w ogólną pracę firmy. Krótko mówiąc,
korzystając z wielu źródeł komunikacji między obiema stronami, helpdesk pozwala skrócić do minimum czas potrzebny
na skontaktowanie się ze specjalistą, szybkie zgłoszenie problemu i natychmiastową diagnozę. Dzięki temu narzędziu unikamy długofalowej dezorganizacji pracy firmy, a jak wiadomo,
czas w biznesie to po prostu pieniądz.

Wspomniał Pan na początku rozmowy o aplikacji Inteligentny
dom. Do czego służy i kto może z niej korzystać?
Dzięki aplikacji F&Home Radio zainstalowanej na przykład
w smartfonie możemy włączyć w domu światło, ogrzewanie,
sprzęt AGD, opuścić rolety albo otworzyć okna. Dodatkowo
mamy stały monitoring mieszkania. Przez aplikację możemy tak
zaprogramować wentylację czy system podlewania ogrodu, by
codziennie o tej samej porze się włączała. Tylko od nas zależy to,
jak skonfigurujemy dostępne rozwiązania. Korzystać może z tego
każdy, kto chce mieć zadbany i bezpieczny dom i mieszkanie.

Tak, świadczymy także usługi z tego zakresu. Sprawny i intuicyjny system informatyczny to podstawa każdego prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Każda firma swoje
cele osiąga również dzięki odpowiedniemu eksploatowaniu
narzędzi biznesowych. Tymczasem nawet drobne awarie, mogą
skutecznie zdezorganizować działania firmy. Dlatego profesjonalne zaplecze IT pozwala na komfortowe używanie systemu. Niewielkie defekty, usuwane są na bieżąco i nie wpływają
na funkcjonowanie firmy. Helpdesk jest zatem narzędziem, które pozwala na sprawne rozwiązywanie bieżących problemów.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Jak właściwie działa helpdesk?

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

Do kontaktu z firmą informatyczną, wykorzystuje się różne
kanały komunikacyjne, chociażby systemy obsługi zgłoszeń

Biznes

Biznes

Programy, systemy,
aplikacje, czyli jak poprawić
efektywność firmy

się również wdrożeniami oprogramowania wspomagającego
działania gabinetów lekarskich. Są to mMedica (Asseco), Optimed NXT (Comarch), mMedica (Asseco) i oprogramowania do
zarządzania przedsiębiorstwami CDN Optima i XL (Comarch).
Jesteśmy partnerem Microsoftu i Della, a także firm Asseco
i Kamsoft, który jest producentem specjalistycznego oprogramowania, dedykowanego sektorowi farmacji. Kompleksowo
wdrażamy to oprogramowanie oraz prowadzimy opiekę teleinformatyczną nad aptekami. Mamy też do zaoferowania inne
w pełni konfigurowalne oprogramowanie Comarch Optimed
NXT dedykowane placówkom medycznym. W skład programu wchodzą moduły, które wspomagają oraz ułatwiają pracę
całego personelu medycznego. Prostota interfejsu pozwala
na konfigurację pod użytkownika oraz obsługę na tabletach czy
smartfonach. Dzięki temu możemy zyskać informację o stanie
zdrowia pacjenta w każdym miejscu, a sam program prześle
powiadomienia o zdarzeniach w czasie rzeczywistym.
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Od czerwca w siedzibie Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
działa 5G LAB – czyli wewnętrzna
sieć 5G. Dzięki niej startupy biorące udział w akceleratorze S5 Łódzkiej Strefy mogą testować opracowywane innowacje.
Wsparcie finansowe, opieka mentorów i 5G LAB – to pakiet, który
Łódzka Strefa zaoferowała startupom, co przełożyło się na powstanie kolejnych rozwiązań opartych
na 5G dla przemysłu. System do
monitorowania urządzeń chłodniczych z funkcją alarmu, zarządzania flotą robotów, a nawet całą
fabryką. To tylko niektóre z nich.
Dziś prezentujemy kolejne młode
firmy i ich pomysły, które przerodziły się w realnie działające w sieci
5G urządzenia.
– Technologia 5G i Internet rzeczy
to ogromne szanse dla biznesu.
Budujemy dla inwestorów szeroką
ofertę wsparcia opartą na nowoczesnych technologiach. Kolejnym
krokiem jest 5G Lab – przestrzeń
dedykowana młodym technologicznym firmom. Łączymy startupy z
inwestorami, by wspólnie mogli
pracować nad innowacjami 5G i testować je, dzięki stworzonej przez
nas wewnętrznej sieci 5G – mówi
Marek Michalik, prezes ŁSSE.
– Zbudowany przez nas ekosystem
5G na terenie Strefy otwiera przed
młodymi, technologicznymi firmami szerokie możliwości kreowania
i testowania innowacji. Dzięki akceleratorowi S5 i 5G Lab będziemy
świadkami pierwszych w Polsce
przemysłowych zastosowań sieci
piątej generacji – dodaje Agnieszka
Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.

nowi gwarancję zachowania poufności przesyłanych informacji.
Startup opracowuje sprzętową
implementację kryptografii
oporną na ataki z użyciem komputerów kwantowych. Wykorzystując post-kwantowe algorytmy
wzmacnia cyberbezpieczeństwo
i zapewnia, przy optymalnym
koszcie energetycznym, poufną
komunikację pomiędzy urządzeniami podłączonymi do sieci 5G.

Arktikus
Arktikus buduje system monitorowania profesjonalnego
sprzętu chłodniczego: urządzenia pomiarowe oraz platformę
online udostępniającą dane.
Potrzeba stworzenia takiego
rozwiązania wyszła z doświadczeń założycieli, którzy prowadzą sieć restauracji. Zdalny
nadzór pracy lodówek i zamrażarek pozwala w razie awarii
zapobiec stratom. Ponadto
regularny zapis temperatur
należy do obowiązków sanitarnych każdej restauracji i sklepu.
Wyjątkowy w Arktikus jest przesył
danych - dzięki modemowi 5G sensor łączy się z siecią bezpośrednio.
To upraszcza architekturę i ułatwia
wdrożenie. Użycie 5G w systemie
sprawiło, że wybór Akceleratora
S5 Łódzkiej Strefy był dla nas naturalny - to tu otrzymujemy wsparcie
potrzebne do tworzenia systemu.

ID Secure
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
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Technologia 5G ułatwia transmisję danych i usprawnia działanie
Internetu Rzeczy. W tych szczególnych warunkach zapewnienie
odpowiedniego szyfrowania sta-

Medibaric

Intelliventory
Startup Intelliventory powstał
dzięki cthings.co, aby projektować Inteligentne systemy Edge
Computing. Zespół opracował
autorskie urządzenie służące do
łatwego łączenia systemów przemysłowych i sieci sensorowych
do aplikacji typu Digital Twin
poprzez sieć komórkową 5G.
Rozwiązanie pozwala wirtualnie
scalać rozproszone instancje w
zwinne micro klastry obliczeniowe, których efektywność jest
zwielokrotniona dzięki transmisji danych w czasie zbliżonym
do rzeczywistego. Zadaniem
systemu jest umożliwienie prostej adaptacji różnego rodzaju
aplikacji przemysłowych do
technologii 5G. Obecnie, jedynie
współpraca w ramach programu S5 Łódzkiej SSE daje nam
możliwość weryfikacji wydajności rozwiązania intelliventory.

Normobaria to terapia tlenowa, która dostarcza właściwe
parametry atmosfery, prowadzące do zwiększenia poziomu
utlenowania krwi, łatwiejszego
dostarczania tlenu do komórek, neutralizowania wolnych
rodników, czy też zmniejszania
stanów zapalnych, aby organizm
wolniej ulegał procesom starzenia oraz szybciej się regenerował. Zespół Medibaric tworzy
komory normobaryczne do zastosowań indywidualnych oraz w
małych grupach, a także z myślą
o branży weterynaryjnej.
Dzięki zastosowaniu technologii 5G możliwe będzie ciągłe
monitorowanie mieszanki
atmosfery komory, analizowanie
parametrów terapii i pomiarownie użytkownika w czasie
rzeczywistym. Co przełoży się
m.in. na personalizację terapii.

Optimatik
Firma Optimatik rozwija platformę do zarządzania ruchem
pojazdów intralogistycznych

w nowoczesnych zakładach
przemysłowych. Rozwiązanie
opiera się na własnej unikalnej
technologii do pozycjonowania wewnątrz budynku takich
pojazdów, jak wózki widłowe czy
pociągi intralogistyczne. Technologia 5G w projekcie pozwoli
na rozwinięcie warstwy komunikacyjnej między oprogramowaniem używanym do zarządzania
przemysłem, tradycyjnymi
pojazdami intralogistycznymi
i pojazdami autonomicznymi
(AGV). Współpraca z ŁSSE
pozwoli przyspieszyć rozwój systemu Optimatik. Optimatik 5G
Intralogistics Platform to pierwszy krok do zbudowania autonomicznej fabryki przyszłości.

Smart Control
Solutions
Zespół Smart Control Solutions
tworzy platformę trAirl służącą
do zdalnego nadzoru maszyn
mobilnych i pojazdów przemysłowych, udostępniającą kanał
komunikacyjny o dużej przepustowości oraz minimalnych
opóźnieniach.
Kluczem do zapewnienia zakładanych parametrów połączenia
jest wykorzystanie technologii
5G do komunikacji pomiędzy
urządzeniem zamontowanym
w pojeździe a serwerem. Z
tego powodu zdecydowaliśmy
się na udział w akceleratorze
S5 Łódzkiej Strefy, który daje
możliwość dobrego poznania tej
technologii.
System trAirl w pierwszej
kolejności będzie testowany na
maszynach firm z branży górniczej, budowlanej i komunalnej.

Biznes

Biznes

Startupy testują innowacje 5G w Łódzkiej Strefie

Hetbot
Zespół Hetbot pracuje nad rozwiązaniami z zakresu robotyki
mobilnej oraz zarządzania flotą
robotów. Głównymi obszarami
działań są roboty do transportu wewnątrzzakładowego oraz
roboty outdoorowe (zarówno lądowe jak i drony). Najważniejszą
cechą produkowanych urządzeń
jest ich modułowość. Komponenty odpowiedzialne za lokalizację, sterowanie silnikami,
czy też zarządzane energią są
uniwersalne i mogą posłużyć do
skonstruowania wielu różnych
robotów. Dzięki temu czas samej
integracji jest znacząco skrócony. Wykorzystując technologię
5G Hetbot jest w stanie zaoferować dodatkowe funkcjonalności
do tworzonego przez system, jak
chociażby zdalna diagnostyka
lub zarządzanie całą fabryką.
Nowe inwestycje

• Do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pierwszym kwartale
2021 r. dołączyło aż 15 nowych firm.
Zamierzają zainwestować blisko
700 mln zł. Utrzymają i stworzą ponad tysiąc miejsc pracy. Wśród nich
znalazło się 13 firm produkcyjnych
i dwie świadczące usługi – nowoczesne centrum danych i logistyka dla
sektora e-commerce.
• Łódzka Strefa przez pierwsze trzy
miesiące 2021 r. pozyskała najwięcej
inwestorów w historii działalności
spółki, czyli od 24 lat. 15 wydanych
dla firm decyzji o wsparciu, to o 6
więcej niż w trzech pierwszych
miesiącach ubiegłego roku, kiedy
pandemia była we wczesnej fazie.
Patrząc na dynamikę decyzji inwestycyjnych w Łódzkiej Strefie nie
można mówić o spowolnieniu.
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Rok 2020 generalnie korzystny dla obligacji oraz akcji. Z inwestycjami w mieszkania
na wynajem warto być ostrożnym. Na drugie półrocze, lepiej trzymać się
strategii w ramach własnego profilu inwestycyjnego, wybierając aktywa dające
jeszcze potencjał do wzrostu. MARCIN ŚLAWSKI, właściciel firmy Superior
Investment opowiada o tym, jak i w co bezpiecznie inwestować oszczędności.

Generalnie inwestorzy, którzy nie przestraszyli się spadków
w tamtym okresie, a zwłaszcza ci, którzy wtedy i później zwiększali swoje ekspozycje na rynku akcji, z pewnością mogą zaliczyć wspomniany przez Pana okres czternastu miesięcy do
udanych, a nawet często bardzo udanych.
A rynek nieruchomości mieszkaniowych? Ceny mieszkań wciąż
rosną, cały czas pojawiają się nowe oferty, banki zachęcają do
kredytów. Warto myśleć o inwestowaniu w tym segmencie?
W swojej karierze zawodowej, zajmowałem się również pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Pamiętam, że w 2014
roku sprzedałem mieszkanie na osiedlu Retkinia w Łodzi. Za
pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe zapłacono sto siedemdziesiąt tysięcy złotych. Nie był to jakiś szczególny okres, pod
względem niskich cen czy wcześniejszych spadków. Powiedzmy,
że ceny były w tamtym okresie normalne. Niedawno widziałem podobne mieszkanie w tej okolicy, którego cena ofertowa
wynosiła bagatela trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych. Nawet
gdyby założyć, że to mieszkanie jest w lepszym stanie i finalna
cena transakcyjna będzie niższa, to i tak na podstawie tego
przypadku można wnioskować, że ceny mieszkań na tym osiedlu
i ogólnie w Łodzi wzrosły o mniej więcej od sześćdziesięciu do
nawet osiemdziesięciu procent w przeciągu ostatnich siedmiu
lat! Delikatnie mówiąc nie jest to naturalne. Kolejna kwestia to
demografia, która prawdopodobnie nie będzie działała na korzyść dalszych, spektakularnych wzrostów cen. Mówi się o tym,
że liczba mieszkańców Łodzi ma spaść nawet do sześciuset tysięcy w ciągu kolejnych kilkunastu lat. Nowy program rządowy

„
Na pytanie w co warto inwestować,
praktycznie zawsze odpowiadam, że należy
trzymać się strategii wynikającej z własnego
profilu. Gwałtowne zmiany strategii
wynikające z emocji lub robienie tego, co
większość, rzadko przynoszą dobre rezultaty.
„
zakłada wsparcie w odniesieniu do wkładu własnego dla kredytobiorców chcących kupić własne mieszkanie. O ile może to
dalej wzmagać popyt na mieszkania, o tyle ten oraz poprzedni
argument dotyczący demografii, mogą nie działać na korzyść
wynajmujących, czyli tych, którzy kupili mieszkania, po to, aby
zarobić na wynajmie. W tym kontekście radziłbym ostrożność,
bo znane są już przypadki, gdzie wywindowane ceny nieruchomości przez wiele lat nie wróciły do poziomu z okresu szczytu.
A swoim klientom jakie inwestycje radzi Pan na lato i drugą połowę roku?

LIFE IN Łódzkie: I po lockdownie... Czy ostatnie czternaście miesięcy, pod względem inwestycyjnym, możemy uznać za stracony
czas czy może był to czas szans?
Marcin Ślawski: Jak już wspomniałem w poprzednich naszych
rozmowach, w marcu ubiegłego roku banki centralne w większości krajów świata drastycznie obniżyły stopy procentowe oraz
rozpoczęły skup obligacji z rynku, tym samym dużo pieniędzy
wpłynęło do gospodarek. Fachowo nazywa się to operacjami
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otwartego rynku. W ślad za tym, rynki akcji zaczęły gwałtownie
rosnąć i te wzrosty, oczywiście z pewnymi korektami, trwają do
dziś (koniec maja br. - przyp. red.). Spadki rentowności obligacji
skarbowych, głównie w drugim kwartale 2020 roku, spowodowały, że na obligacjach w zasadzie w całym minionym roku
można było zarobić nawet kilka punktów procentowych. Rynki
akcji, od marca 2020 roku do maja 2021, wykazywały wzrosty
wartości w większości powyżej pięćdziesięciu procent, a w niektórych przypadkach nawet ponad osiemdziesiąt procent. Te

W literaturze fachowej istnieje termin strategiczna alokacja
aktywów, która jest pochodną tak zwanego profilu inwestycyjnego inwestora. W ramach badania indywidualnego profilu
powinniśmy uwzględnić dwa rodzaje czynników. Po pierwsze,
czynniki obiektywne takie jak na przykład horyzont czasowy
inwestycji, dochód obecny i spodziewany oraz poziom zamożności w stosunku do zobowiązań. I po drugie, czynniki subiektywne, do których należą między innymi nastawienie do ryzyka
i gotowość do jego podjęcia, typ osobowości, etc. Dlatego na pytanie w co warto inwestować, praktycznie zawsze odpowiadam,
że należy trzymać się strategii wynikającej z własnego profilu.

Biznes

Biznes

Uleganie emocjom i patrzenie
na to, co robi większość,
często nie przyniosą
dobrych rezultatów

wysokie stopy zwrotów były poprzedzone oczywiście sporymi
spadkami w lutym i na początku marca 2020 roku.

Marcin Ślawski

Doradca, menedżer i analityk finansowy. Od kilkunastu lat
związany z branżą inwestycyjną. Certyfikowany Analityk
Inwestycyjny (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 posiadacz tytułu „Associate” w ramach
tej organizacji. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi, studiów podyplomowych Rachunkowość i Zarządzanie
Finansowe oraz Rynek Nieruchomości. Uczestnik kursów
z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Gwałtowne zmiany strategii wynikające z emocji lub robienie
tego, co większość, rzadko przynoszą dobre rezultaty. Jest
jeszcze coś co nazywamy taktyczną alokacją aktywów. Wynika
ona z chęci dodania wartości w oparciu o prognozy krótkoterminowych zwrotów z określonych klas aktywów. Zatem, jeśli
bierzemy pod uwagę aktualną fazę cyklu koninkturalnego, inflację, prognozowany wzrost gospodarczy, to klasami aktywów
adekwatnymi w danym momencie pod kątem rynkowym mogą
być na przykład akcje małych i średnich spółek, akcje spółek
wartościowych, tak zwanych „value” oraz surowce, w tym metale szlachetne. Akcje dużych spółek, szczególnie z sektorów
technologicznych, informatycznych i pokrewnych już sporo
zarobiły w minionym okresie. Tym samym ich wyceny mierzone
tradycyjnymi wskaźnikami są często wysokie. Mniejsze spółki
są w dużej mierze beneficjentami programów pomocowych
i wydaje się, że ich potencjał do dalszych wzrostów jeszcze
istnieje. Z drugiej strony surowce są naturalnym zabezpieczeniem inflacji, a wręcz wzrosty cen części z nich powodują
tak zwaną inflację podażową. Jeśli chodzi o złoto, to wiele
argumentów przemawia za dzisiejszym potencjałem inwestycyjnym tego aktywu. Po pierwsze, wspomniana już wcześniej
faza cyklu koniunkturalnego, inflacja, ujemne realne stopy
procentowe oraz wzrosty rentowności obligacji. Z pewnością
wymienione wyżej aktywa charakteryzują się podwyższoną lub
nawet wysoką zmiennością, dlatego jakie konkretnie wybrać
instrumenty i w jakich proporcjach to już jest temat wymagający głębszej analizy i indywidualnego przypadku.
***
Materiał należy traktować jako wyłącznie wyraz osobistych poglądów autora. Nie stanowi on oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa
inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu
finansowego, jak również innych informacji rekomendujących lub
sugerujących strategie inwestycyjne.

Łódź, al. Kościuszki 39 lok. 12
tel. 608 477 112
e-mail: biuro@superiorinvestment.pl
www.superiorinvestment.pl
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Gala konkursowa
na zakończenie
projektu Native
O międzynarodowym projekcie Native, o konkursie Rebelpin i o młodych
projektantach mody opowiada KATARZYNA BARYLSKA, koordynatorka
projektu New Creative Trails z ramienia Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Czym jest i kto może brać udział w projekcie New Creative Trails
inaczej nazywanym Native?
To międzynarodowy projekt, realizowany przez instytucje
czterech krajów. Siłą napędową projektu są Rada Miejska Borås
w Szwecji, Rada Miejska Prato we Włoszech, Akademia Sztuk
Pięknych w Łodzi oraz Kataloński Klaster Mody. Wszystkie te
instytucje są członkami Stowarzyszenia ACTE. Projekt jest skierowany do młodych projektantów mody, mieszkających na terenie
Europy. Są to osoby, które mogą się już pochwalić jakimś doświadczeniem w branży modowej. Warto podkreślić, że są to absolwenci
studiów artystycznych, z których większość, współpracuje już
z firmami modowymi bądź tworzy swoje marki modowe.
Czy to jest jednorazowe przedsięwzięcie, czy cykliczne i kto finansuje projekt?
Native jest poniekąd kontynuacją projektu Createx, realizowanego przed dwoma laty. Różni je cel i charakter. Wcześniejszy

Konkurs modowy Rebelpin

Jedną z najważniejszych części projektu New Creative Trails
jest konkurs modowy Rebelpin. Uczestniczy w nim dziesięciu projektantów wytypowanych przez cztery kraje. Wszystkich uczestników i ich kolekcje można zobaczyć na stronie
www.acte.net/vote-rebelpin-2021/. Każda składa się z dziesięciu strojów wraz z dodatkami takimi jak: buty, torebki, kapelusze i inne. Polskę reprezentuje Katarzyna Sylwia Wójcik,
absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.
Na uczestników konkursu głosować może każdy, kto wejdzie
na stronę. Głosowanie zaczyna się 10 i potrwa do 30 czerwca.
Uczestnicy konkursu:
• Lourdes Bernabé
• Kasia Sylwia Wójcik
• Lisa Ivarsson
• Camila Banegas
• Silvia Parapar
• Marc Pengel
• Weng Tzu Chun
• Linus Leonardsson
• Núria Costa Ginjuame i Ane Castro Sudupe
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projekt przede wszystkim dotyczył digitalizacji dzieł, a jednym z jego celów było promowanie europejskiego sektora tekstylnego i dziedzictwa kulturowego państw biorących w nim
udział. Wtedy były to Włochy, Hiszpania, Portugalia i Polska.
Z kolei projekt Native dotyczy już bezpośrednio projektantów ubrań. Finansowany jest ze środków unijnych z programu
Kreatywna Europa i służy rozwijaniu umiejętności wszystkich
uczestników projektu, którzy, co warto podkreślić, pracują już
w branży modowej.
W jaki sposób Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi udało się włączyć
w projekt?
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi jest jedyną uczelnią artystyczną biorącą udział w tym projekcie. Od lat jesteśmy otwarci
na różne inicjatywy, które promują modę i projektantów. Uczelnia z pełnym zaangażowaniem bierze udział w wielu projektach regionalnych i międzynarodowych. Daliśmy się poznać
jako partner wiarygodny i aktywny. Do tego realizujemy własne
projekty i konkursy modowe, które są doskonale znane w Europie i na świecie, jak choćby Łódź Young Fashion. Dziś jest to już
wydarzenie rozpoznawalne, uznane przez całą branżę modową
i przyciągające projektantów z całego świata. Nie zapominajmy
też o Konkursie Złota Nitka i Gali Dyplomowej Instytutu Ubioru.
To wszystko sprawia, że jesteśmy ważną częścią tego projektu. Niebagatelne znaczenie ma też to, że aktywnie działamy
w Europejskim Stowarzyszeniu ACTE, które zrzesza miasta
i instytucje z Europy, mające wspólną włókienniczą historię.
Na jakie korzyści mogą liczyć uczestniczy projektu – uczelnia
i przede wszystkim osoby biorące udział w konkursie?
Czasy dla wszystkich twórców i projektantów nie są najłatwiejsze. Dlatego takie inicjatywy i wydarzenia jak Native są dla nich
szczególnie istotne. Możliwość rozwijania się, spotkanie innych
projektantów, poznanie nowych trendów i punktów widzenia
na modę – tego dziś oczekują wszyscy twórcy. Pandemia i związane z tym ograniczenia utrudniają to, więc ta inicjatywa jest
wielką wartością dla wszystkich uczestników. Ważna jest też
promocja naszej uczelni. Dzięki takim wydarzeniom ASP może
pokazać, że jest uczelnią kształcącą specjalistów potrzebnych
w branży modowej. To jest ważne dla naszych absolwentów,
którzy dzięki temu łatwiej mogą znaleźć pracę, czy przebić się

Jednym z głównych elementów projektu jest konkurs modowy Rebelpin. Ilu projektantów bierze w nim udział i co będzie oceniane?
W konkursie uczestniczy dziesięciu projektantów wytypowanych przez cztery kraje. Wszystkich uczestników i ich kolekcje
można zobaczyć na stronie www.acte.net/vote-rebelpin-2021/.
Każda składa się z dziesięciu strojów wraz z dodatkami takimi
jak: buty, torebki, kapelusze i inne. Głosowanie startuje od
10 i potrwa do 30 czerwca. Głosować będzie mógł każdy, kto
wejdzie na stronę.
Kiedy planowany jest jego finał?
Finał konkursu przewidziano na 1 lipca, na godzinę 15. W momencie planowania wydarzenia zakładaliśmy, że gala finałowa
odbędzie się w Hiszpanii. Niestety pandemia pokrzyżowała
nam plany i ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia
finał został przeniesiony do Szwecji. Odbędzie się bez publiczności, ale za to będzie transmitowany w internecie.
Polskich projektantów reprezentuje w projekcie i w konkursie
Katarzyna Sylwia Wójcik, związana z łódzką ASP. Jak nasza przedstawicielka trafiła do projektu?
Kasia Sylwia Wójcik jest absolwentką ASP, która ma już spore
doświadczenie w projektowaniu mody. Obecnie tworzy projekty odzieżowe na rzecz jednej z firm sieciowych, w której
jest głównym designerem. Pracuje również na swoją markę
i na rynku modowym znana jest jako Cathy Silvia Voget.
Do konkursu zgłosiło się bardzo dużo kandydatów, jednak
tylko Kasia, jako jedyna przedstawicielka Polski, przeszła
wszystkie etapy selekcji. Warto podkreślić, że ważnym kryterium decydującym o zakwalifikowaniu się do projektu było
doświadczenie zawodowe uczestników i dotychczasowe osiągnięcia w projektowaniu.
Oprócz uczestnictwa w konkursie, na co jeszcze mogli liczyć
uczestnicy projektu?

Trzeba podkreślić to, że projekt Native trwa od 2019 roku,
a konkurs i gala finałowa jest jego ostatnim etapem. Wszyscy
projektanci zakwalifikowani do konkursu Rebelpin musieli
przejść cykl webinariów tematycznych związanych z biznesem
modowym, przygotować własne, oryginalne kolekcje i odbyć
staże w firmach modowych. Zakładaliśmy, że będą one stacjonarne, ale przez pandemię skończyło się na stażach online.
W Polsce zorganizowaliśmy je dla naszej projektantki oraz
przedstawicieli Szwecji i Hiszpanii.
W jakich firmach odbywały się staże?
Firmy były różne. Od producenta sukni ślubnych do firmy zajmującej się drukiem na tkaninach. Przede wszystkim chodziło
o to, aby uczestnicy mogli zdobyć nowe doświadczenia i poznać
coś, co znali słabo, albo w ogóle. Wszystkim zapewniamy także
możliwość wirtualnych wizyt w wybranych firmach modowych.
Taką propozycję zaoferowali partnerzy projektu z Hiszpanii,
Włoch i Szwecji. Całość podejmowanych działań traktujemy trochę na zasadzie zapoznania się uczestników projektu z firmami
z branży. Chcemy też, aby firmy poznały uczestników projektu.
Być może w przyszłości skorzystają na tym obie strony.
Projekt realizowany jest w czasach pandemii, więc przede wszystkim online. Czy to w jakiś sposób wpływa na jego znaczenie?
Absolutnie nie. To zrozumiałe, że wszyscy chcielibyśmy, żeby
projekt Native i konkurs Rebelpin zostały zrealizowane stacjonarnie. Bezpośrednie spotkania i nawiązane w ten sposób
relacje są bezcenne i nie do zastąpienia, ale w obecnej sytuacji
jest to niemożliwe. Stąd wybór wersji online, która nie deprecjonuje wagi i znaczenia projektu i konkursu.
Kiedy planowane jest zakończenie projektu?
Finał konkursu będzie również zakończeniem projektu Native.
Każdy projekt finansowany ze środków unijnych wymaga dokładnego rozliczenia i podsumowania. Dlatego zakładamy, że całkowite zakończenie projektu nastąpi na początku przyszłego roku.
Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler

Monopol. Alchemia Produkcji.
Muzeum Monopolis otwarte!
Dziś Monopolis to wyjątkowe centrum biurowo-rozrywkowo-kulturalne, które szturmem podbiło serca łodzian. Jednak jeszcze w 2007
roku rozlewano tu do butelek różne
gatunki wódki, o czym pamięta już
coraz mniej osób.
Monopol Wódczany to trzeci co do
wielkości zespół fabryczny w Łodzi
– po zakładach Karola Scheiblera
i Izraela Poznańskiego. Uruchomiony w 1902 roku, przez wiele lat stanowił istotny element rozwoju miasta.
W początkowym okresie wyposażenie było dość skromne i obejmowało
m. in. sześć stołów do ręcznego rozlewu wódki i dwa do rozlewu denaturatu. Jednak dzięki inwestycjom łódzki
zakład stał się najnowocześniejszym
w polskiej branży spirytusowej. Największe sukcesy zakłady notowały
pod koniec lat 70. ubiegłego wieku.
Wódki produkowane przez łódzki
Polmos były synonimem jakości i jednym z naszych najlepszych towarów
eksportowych. Wizytówką zakładów
była wódka „Prezydent”. Również tu
produkowano kultową „Żubrówkę”.
– Historia tego miejsca i pracownicy Monopolu Wódczanego byli dla
nas zawsze ważni. Od początku
chcieliśmy, aby ta inwestycja bezpośrednio nawiązywała do tradycji
i była przesiąknięta historią tego
miejsca – mówi Barbara Otto, koordynatorka projektu powstania
muzeum w Monopolis.

Monopolis ma nową atrakcję dla swoich
gości. Kameralne muzeum poświęcone
historii przemysłu spirytusowego w Łodzi.
Na inaugurację łodzianie mogą obejrzeć
wystawę pt. Monopol. Alchemia Produkcji.
W nowoczesnych przestrzeniach
zgromadzono ponad 200 eksponatów.
Na wystawie zgromadzono ponad
200 różnych eksponatów. Są to m.in.
oryginalne butelki, niektóre z zawartością, kieliszki i gadżety opatrzone
logo Polmosu, wiele archiwalnych
dokumentów, zdjęcia, foldery reklamowe. Są nawet stroje sportowe,
w których przed laty występowali
zawodnicy drużyny piłkarskiej łódzkiego Polmosu. Rekwizyty pochodzą
od byłych pracowników zakładów
przemysłu spirytusowego, z którymi Monopolis utrzymuje regularne
kontakty. Ciekawym fragmentem
wystawy jest pomieszczenie biurowe urządzone i wyposażone według
standardów obowiązujących w Polmosie przed wieloma laty.
Kiedy w 2013 roku właścicielem
Monopolu Wódczanego w Łodzi
została firma Virako, jej prezes
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na rynku modowym. Jest to także ważna inicjatywa dla samej
Łodzi. Projekt sprawia, że nasze miasto staje się coraz bardziej
rozpoznawalne w środowisku projektantów mody.

Krzysztof Witkowski wpadł na pomysł, aby nową inwestycję powiązać z historią tego miejsca. Miało to
być niejako potwierdzenie szacunku i zaangażowania nowego właściciela w przeszłość kompleksu.
Pomysł podchwycili etnologowie
i antropologowie z Uniwersytetu
Łódzkiego. Łódzcy badacze prof.
Grażyna Ewa Karpińska oraz dr
Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
i dr Olgierd Ławrynowicz przeprowadzili badania, które stały się
podstawą wystawy.
Wystawę bezpłatnie może zwiedzić
każdy gość Monopolis. Jest dostępna w godzinach od 12 do 18. Chętni,
którzy zechcą obejrzeć ekspozycję
z przewodnikiem, powinni zgłosić
się do punktu obsługi widza w Galerii Sztuki.
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W praktyce oznacza to zaspokajanie popytu na mieszkania w dość
wąskim segmencie rynku przez
podmioty, których głównym celem
działania nie jest osiąganie zysku.
W związku z tym, że finansowanie
wynika ze skojarzenia środków
społecznych i publicznych, dostęp
do lokali mieszkalnych odbywa się
na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez
władze publiczne.
Choć nie da się zanegować faktu,
że działania oparte na zasadzie pomocniczości oznaczają częściową
akceptację regulacjonizmu państwowego, to jednak, jak mawiał
Pitagoras, we wszystkim musi być
umiar. Własność lokali wybudowanych w ramach SBC może zostać

Posiadanie własnych czterech kątów jest,
jak ciastko w cukierni – daje możliwość
skosztowania produktu wolnego rynku. Wszyscy
marzymy o idealnie dostosowanym do naszego
gustu i smaku, najlepszym, najpiękniejszym
i własnym. Prędzej czy później znajdujemy to
wyśnione. Sprzedawca, gotów za drobną dopłatą
dorzucić jeszcze kilka kostek cukru, przestępuje
z nogi na nogę niecierpliwie wyczekując
sakramentalnego TAK. Przed dopełniającym
rytuał zapakowaniem towaru w pudełko ze
wstążką powstrzymuje nas jednak palące trzewia
pytanie: czy mogę sobie na to pozwolić?
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Niestety, dla wielu ciąg dalszy tej
historii nie zakończy się teleporadą u znajomego dietetyka i szybką
finalizacją transakcji, a raczej umówieniem terminu z zimno kalkulującym pośrednikiem finansowym,
który po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw z dużą dozą prawdopodobieństwa, asertywnie powie
nam rzeczowe NIE.
Odpowiedzią na to, na wzór naszych europejskich sąsiadów, powoli staje się społeczne budownictwo
czynszowe (SBC). W tym systemie
mieszkania przeznaczone są dla
tych, których nie stać na zakup lub
wynajęcie lokalu na warunkach komercyjnych, a ich dochody są zbyt
wysokie, aby mogli skorzystać z zasobów komunalnych.

przeniesiona na najemcę po spełnieniu warunków określonych ustawowo i wskazanych przez bank, ale
nie musi…
Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli
przeniesienie własności na lokatora
nie dojdzie do skutku, właścicielem
lokalu pozostaje miasto lub gmina,
czyli podmioty, których głównym
celem działania nie jest osiąganie
zysku. To właśnie one dostają szansę na zarządzanie pulą mieszkań
o różnorodnym standardzie.
Patrząc na przykład Wiednia, gdzie
istnieje około 58 spółdzielni mieszkaniowych SBC, lista beneficjentów
nie kończy się tylko na magistracie
lub urzędzie gminy. Dzięki swojej
unikalnej polityce mieszkaniowej,
stolica Austrii od lat plasuje się
w czołówce rankingów najbardziej
atrakcyjnych do zamieszkania miast
w Europie. Kontrprzykładem stają
się natomiast Berlin i Monachium,
do których nie kalkuluje się przenosić interesów życiowych ze względu
na brak mieszkań na wynajem.
W przypadku tych miast kwestia
dysproporcji zarobków do ceny najmu nie gra już większej roli. Lokali
jest fizycznie zbyt mało, aby zaspokoić popyt, warunki mieszkaniowe
pogarszają się, a czas i koszt dojazdu do pracy dramatycznie rosną.

Projekt we Włocławku:
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Tyle państwa,
na ile to konieczne,
tyle społeczeństwa,
na ile to możliwe

Coraz częściej realizacja polityki
mieszkaniowej zarówno dużych
miast, jak Łódź i średnich, jak choćby Włocławek opiera się na rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Ponieważ dużą rolę w miejskich
przedsięwzięciach odgrywa pomoc
dostępnych funduszy i dotacji, często nawiązują one do zasady subsydiarności, nazywanej inaczej zasadą
pomocniczości. Zgodnie z nią te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez społeczeństwo, mogą zostać zrealizowane
przez władze najniższego szczebla.

• rewitalizacja obszarowa w ramach realizacji polityki miejskiej,
• 180 nowych mieszkań (18 500
mkw PUM) + rewitalizacja istniejących kamienic,
• realizowany etap pierwszy to około 90 nowych mieszkań,
• 20 procent nowych mieszkań dla
osób niepełnosprawnych,
• budynki i przestrzenie wspólne
dostosowane dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących,
• przedszkole,
• świetlice, miejsca spotkań,
• park, ogródki prywatne,
• garaże podziemne,
• rozwiązania proekologiczne i prospołeczne.

Aby zapobiec temu zjawisku, jak
również powstrzymać rozlewanie
się aglomeracji, świadomi włodarze miast stawiają na zagęszczenie
i uatrakcyjnienie do tej pory zdegradowanych, ścisłych centrów.
Przykładem tego kierunku jest
projekt realizowany na zlecenie
Urzędu Miasta Włocławek, w którym w eksponowanym kwartale
miasta, projektuje się właśnie SBC.
Budynki powstające we Włocławku w ramach SBC nie są wyrzucone
na obrzeża, lecz stanowią integralną część rewitalizacji obszarowej,
realizowanej w ramach polityki
mieszkaniowej. W tym przypadku
zadaniem społecznego budownictwa czynszowego jest podniesienie atrakcyjności centrum miasta
poprzez podniesienie standardu
życia lokatorów, którzy zdecydują
się na skorzystanie z takiego rozwiązania. Bo czyż nie jest przyjemnie z własnej kanapy patrzeć
na Wisłę, wyjść z psem na spacer
do pobliskiego parku, wziąć udział
w lokalnym zlocie food trucków,
a później wrócić do siebie i powiedzieć „dobrze się tu żyje”?

Łódź, ul. ul. Żwirki 1C/11B
tel. 692 594 120
e-mail: info@arr-architecture.com
www.arr-architecture.com
linkedin.com/company/arrarchitecture/
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W Polsce z wyborem opcji ogrzewania
domu jest jak z wyborem wina. Każdy wie,
że mamy słodkie, półsłodkie czy wytrawne,
ale przy jego wyborze często kierujemy
się ceną, a nie tym czy będzie pasowało do
posiłku. Podobnie jest z wyborem systemu
ogrzewania domu. Spośród wielu możliwości
od kilku lat prym wiodą pompy ciepła.
Pompy ciepła nie są najtańszym
rozwiązaniem jeżeli chodzi o jednorazowy zakup, dają jednak wygodę, spokój oraz pełną automatykę. Ale czy na pewno warto w nie
zainwestować? Jeszcze 3-4 lata
temu, gdy ktoś mówił o pompie
ciepła miał na myśli pompę gruntową. Wiązała się ona z kosztownym odwiertem na terenie działki.
Na szczęście obecnie mamy dostępne pompy ciepła powietrzne.
Nie trzeba do nich robić żadnych
odwiertów, wystarczy moduł zewnętrzny wyglądem przypominający klimatyzator. Żeby jednak
nie było tak łatwo, takie pompy
dzielą się na dwa rodzaje. Mamy
pompy typu split i monoblok oraz
dokładniejszy ich podział na wysoko albo nisko temperaturowe.
W zależności od budynku, w którym będą stosowane, raz lepiej
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sprawdzi się monoblok innym razem split. Dlatego bardzo ważnym
elementem przed zakupem pompy
jest spotkanie z doświadczonym
pracownikiem, który w rzetelny
sposób pomoże w wykonaniu audytu energetycznego i dobraniu
właściwej pompy. Przy zakupie
pompy ciepła, jeżeli wymieniamy
stare nieefektywne źródło ciepła,
możemy liczyć na ulgę w programie ,,Czyste powietrze’’ z reguły
wynoszącą ponad 14 tysięcy zł.
Czysta ekonomia to nie jedyny
aspekt, który powinien zachęcić
nas do zakupu, bo od ceny zakupu
pomniejszonej o dofinansowanie
można jeszcze uzyskać 17-procentowy zwrot z tytułu ulgi termomodernizacyjnej.
Wiele osób obawia się, że pompa ciepła lub kocioł indukcyjny spowodują

zużycie energii. Trudno się z tym nie
zgodzić, jednak są na to pewne rozwiązania. Ogrzewanie na pellet, węgiel lub innym paliwem też kosztuje.
Nie mówimy tu tylko o kwestiach finansowych, ale także o zaangażowaniu osoby obsługującej piec. W najgorszym razie gdyby nawet koszt
energii zużytej do obsługi pompy,
czy kotła był taki sam, to zyskujemy
czystość w domu, wygodę i wolny
czas, który jest bezcenny. Nie ma
jednak nic bardziej pasującego do
pompy i kotła jak panele fotowoltaiczne. Połączenie tych dwóch systemów, może spowodować, że nasze rachunki spadną do kilkunastu złotych
miesięcznie (około 14 zł za utrzymanie licznika), a cała inwestycja zwróci
się w ciągu 5-7 lat, zakładając, że ceny
prądu nie wzrosną. Z czystym sumieniem będziemy też mogli powiedzieć,
że troszczymy się o środowisko dla
przyszłych pokoleń, ponieważ korzystamy z własnej zielonej energii.
Ceny pomp ciepła kwalifikujących
się do dofinansowania z programu ,,Czyste powietrze” zazwyczaj
wahają się od 35 do 70 tysięcy złotych. Ze względu na cenę wiele osób
zarzuca ten pomysł, ale i na to jest
także rozwiązanie. W Polsce coraz
więcej osób decyduje się na montaż pieca elektrodowego, także
będącego źródłem ciepła. Dobrej
klasy piec kosztuje około 24 tysięcy
złotych, jeszcze bez uwzględnienia
dotacji. Jednak i w tym wypadku
można uzyskać wsparcie w kwocie od 3 do 5 tysięcy złotych oraz
skorzystać z 17-procentowej ulgi
termomodernizacyjnej.

Godnie pożegnać przyjaciela
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Ogrzewaj dom,
dbając o środowisko

Zwierzę tak za życia, jak i po śmierci
zasługuje na należyte traktowanie,
a właściciele mają prawo pożegnać
je z godnością i szacunkiem – mówi
MAŁGORZATA STASINOWSKA
z Animal Eden, firmy świadczącej
usługi kremacji zwierząt.
Zdecydowała się Pani na świadczenie usług kremacji zwierząt
domowych. Dlaczego?
Z powodu własnych doświadczeń. Żegnając wieloletniego przyjaciela, musiałam zdecydować się na utylizację, bo nikt nie zaproponował mi innej opcji, a nie do końca godziłam się na takie
pożegnanie. Zwierzę zarówno za życia, jak i po śmierci zasługuje na należyte traktowanie, a właściciele mają prawo pożegnać
je z godnością i szacunkiem. Proces przemysłowej utylizacji
przeczy tym zasadom i nie pozostawia miejsca na uszanowanie
ciała pupila. Zainteresowałam się więc tematem kremacji zwierząt domowych i jej dostępności w Polsce. Okazało się, że w kilku miastach są świadczone tego typu usługi. Po wielogodzinnych analizach i rozmowach zdecydowałam się na współpracę
z Animal Eden, świadczącym usługi kremacji w Szczecinie.
Ich podejście do pożegnania czworonożnego przyjaciela było
zgodne z moimi oczekiwaniami. I od lutego tego roku świadczę
tego typu usługi na terenie województwa łódzkiego.
Dużo ma Pani pracy?
Nadspodziewanie dużo. Praktycznie każdego dnia odbieramy
ciała zwierząt do kremacji. Głównie są to zgłoszenia z samej
Łodzi. Obieramy je z przychodni weterynaryjnej, bądź bezpośrednio z domu właściciela. Mamy do tego specjalnie przygotowany samochód oraz chłodnię. Sam proces kremacji odbywa
się w Szczecinie.
Czy właściciel może być obecny przy kremacji?
Oczywiście, że może, przygotowana jest do tego sala pożegnań.
Ale póki co mało kto korzysta z takiej możliwości, ze względu
na odległość. Na razie nagrywamy filmik z pożegnania jeśli jest
takie życzenie i później wraz z urną przekazujemy właścicielowi.
Wraz z urną? To oznacza, że prochy trafiają do właściciela?
Nie zawsze. Tylko w przypadku kremacji indywidualnej.
W przypadku kremacji standardowej, kiedy spopielane są ciała
kilku zwierząt, nie ma takiej możliwości.

Tego typu usługę może świadczyć jedynie ktoś, kto kocha zwierzęta, ma dużą dozę empatii i potrafi się zmierzyć z ludzkimi emocjami. To często są bardzo bolesne pożegnania i nie ma się co dziwić,
w końcu ten czworonożny przyjaciel był w domu obecny przez
kilkanaście lat. Są więc łzy, smutek, a niekiedy złość spowodowana
tym, że czasu nie da się cofnąć. Przez wiele lat pracowałam jako
wolontariusz w schronisku, brałam udział w akcjach pomocy zwierzętom. Stykałam się jedynie z ludźmi, którzy krzywdzą zwierzęta.
A teraz świadcząc tę usługę, widzę, jak wielką miłością jesteśmy
w stanie obdarzyć czworonoga. I ta świadomość pomaga mi radzić
sobie z wszystkimi trudnymi sytuacjami. I jeszcze jedna rzecz jest
w tym wszystkim niezwykle istotna – misyjność tej usługi, ja nie
patrzę na nią jedynie przez pryzmat finansów, dla mnie ważne jest
uszanowanie emocji i możliwość pomocy właścicielom. Wzruszam
się razem z nimi. I najważniejsza jest świadomość, że pomogłam
komuś, kto bardzo kochał swojego przyjaciela.
Czy usługa kremacji zwierząt domowych jest droga?
Trudno mi to oceniać. Długo myślałam, że kremacja indywidualna okaże się na naszym łódzkim rynku usługą bardzo drogą.
Tymczasem coraz więcej właścicieli decyduje się właśnie na nią.
Cena zależy od wagi zwierzęcia. Tańsza jest oczywiście kremacja
standardowa, co nie oznacza, że przy niej świadczymy usługi
gorszej jakości. Każdy odbiór realizujemy w taki sam sposób z absolutnym poszanowaniem czworonożnego przyjaciela, którego
odbieramy i z którym zostajemy do końca.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Justyna Tomczak

Co właściciel może zrobić z prochami?

Wieluń, ul. Wojska Polskiego 63
tel. 661 491 122
Filia w Łodzi: tel. 727 925 865
Filia w Pleszewie: tel. 501 205 418

Co zechce, może rozsypać w ogródku lub w miejscu ulubionych spacerów. Można też zachować. Prawo tego nie zabrania.
Prochy zwierzęcia to najcudowniejszy nawóz organiczny, jaki
może wrócić do ziemi.
Odejście czworonożnego przyjaciela to dla wielu właścicieli bardzo bolesne przeżycie. Jak radzi sobie Pani z tymi emocjami?

tel. 722 334 567
e-mail: lodz@animaleden.pl
www.animaleden.pl
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W łódzkim Monopolis wystartowała
restauracja Indian Steak. Fani steków
i wołowiny mają wyjątkowe miejsce
do biesiadowania. Lech Domagała i Zbigniew
Stempień, właściciele lokalu zapraszają
na dania z najlepszej wołowiny w Polsce.
Łódź wzbogaciła się o nową restau
rację. W Monopolis działalność
zainaugurował Indian Steak, lokal
serwujący steki z najlepszej polskiej wołowiny, produkowane przez
firmę Konkret z Szadka. Oprócz
standardowych Rib Eye Steak czy
T-Bone Steak, różnorodnych burgerów, goście restauracji mogą także zjeść żebro wołowe, Tomahawk
Steak i Fiorentina Steak. Będą też
kotlety jagnięce z kostką czy rzadko spotykane żebra wołowe, a także
tatar z jelenia.

Steki z długo dojrzewającej
wołowiny
Wybór dań nie mógł być inny. Jeden z właścicieli restauracji od 23
lat zajmuje się produkcją wołowiny
i steków, a jego firma sprzedaje je do
większości krajów Unii Europejskiej.
– Nie będę może skromny, ale
wiem, jakie powinny być dobre
steki i jak je przyrządzać, żeby
smakowały – mówi Zbigniew Stempień, współwłaściciel Indian Steak,
właściciel firmy Konkret, producent steków i wołowiny. – Tajemnica wyjątkowego smaku naszych
steków tkwi w doskonałym mięsie
i w sposobie przyrządzania. Mięso na steki musi długo dojrzewać,
skruszeć i nabrać wyjątkowych walorów, to po pierwsze. A po drugie
steki muszą być smażone, grillowane w dwóch różnych temperaturach i w dwóch różnych czasach
w przeciwnym razie tracą soczystość, kruchość i miękkość.
Wołowina zajmuje w menu Indian Steak ponad siedemdziesiąt
procent wszystkich propozycji.
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Resztę uzupełnia szkocka jagnięcina, dziczyzna i ryby. Poza tym
do dyspozycji gości są doskonałe
desery, lody rzemieślnicze własnej
produkcji i bez konserwantów na
naturalnych składnikach.

Doskonała kuchnia i atmosfera
gwarantowane
Indian Steak w Monopolis to druga
restauracja, którą otwierają Lech
Domagała i Zbigniew Stempień.
Pierwsza ruszyła w 2018 roku
w Poznaniu. Mieści się w City Park,
równie pięknym miejscu, jak Monopolis. Właściciele Indian Steak
są fanami motocykli, a szczególnie
jednej amerykańskiej marki – Indian. Stąd też nazwa lokalu. Obaj
myśleli już wcześniej właśnie o takim koncepcie gastronomicznym.
Lokal w Poznaniu został doskonale przyjęty i cieszy się bardzo
dużym powodzeniem. Doświadczenia, które zebrali w tym czasie
właściciele, sprawiają, że dobrze
wiedzą, co i jak zrobić, żeby było
dobrze i żeby goście Indian Steak
byli zadowoleni.
– Jesteśmy pewni, że łodzianie
polubią Indian Steak zarówno ze
względu na doskonałą kuchnię,
jak i atmosferę – mówi Lech Domagała, współwłaściciel Indian Steak,
przedsiębiorca i właściciel sieci
cukierni Sowa w Poznaniu. – Przed
decyzją o otwarciu restauracji
analizowaliśmy łódzką gastronomię. W mieście są już restauracje
serwujące steki. Może to świadczyć
o tym, że łodzianie polubili ten rodzaj kuchni. Jestem jednak pewny,
że gdy odkryją, jak w Indian Steak
smakuje Rib Eye Steak czy T-Bone

Steak, to będą przychodzić do nas
regularnie i całymi rodzinami.

Szef kuchni poleca
Serwowane dania powstają według receptury przygotowanej
przez Wojciecha Wojtkowiaka,
szefa kuchni Indian Steak z Poznania. Podawane są na gorącym
kamieniu, a z szerokiej karty dań
warto próbować wszystkich po
kolei, ponieważ każdy smakuje
wyjątkowo. Na widok Tournedo
steak – stek ze środkowej części
polędwicy wołowej, T-Bone steak
– z polędwicy z rostbefu z kością,
Rib Eye steak – z antrykotu bez kości w rozmiarze XL oraz XXL czy
Tomahawk steak – z antrykotu z
kością żebrową w rozmiarze XXXL
ślina sama cieknie.
Niezapomniane smaki kuchni Indian Steak uzupełniają kotlety jagnięce, mięso z jelenia i cały zestaw
burgerów. Do steku doskonale będą
pasować takie dodatki jak puree
ziemniaczane z boczkiem i kapustą, a także boczniak, chilli, czosnek i szpinak. Dzieci będą wniebowzięte, gdy dostaną stek z frytkami
stekowymi Dip&Fry. Z zup szef
kuchni poleca Indian Stew – mięso
jelenia z jarzynami, papryką, pomidorami, fasolą, kukurydzą i ziołami
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Indian Steak w Monopolis
przyjmuje gości!

oraz krem z dyni i kukurydzy. Będą
także zupy sezonowe.

Otwarta kuchnia, warsztaty i...
Warto wiedzieć, że w Indian Steak
kuchnia nie jest odgrodzona od
reszty lokalu. Siedząc przy stoliku, można patrzeć, jak kucharze
przygotowują zamówione dania.
Można też podejść i porozmawiać
z kucharzem.
Oprócz dobrego jedzenia Indian
Steak w Monopolis planuje także
warsztaty o wołowinie, stekach,
burgerach i grillowaniu. Właściciele restauracji chcą w ten sposób prezentować zasady przygotowywania wołowiny, pokazywać
jak szybko zrobić coś dobrego na
obiad, jakich błędów unikać podczas przyrządzania steków...
– Zawsze warto pamiętać, że wołowiny nie należy gotować, ponieważ
traci większość swoich właściwości smakowych i odżywczych. Zupa
z tego wyjdzie przyzwoita, ale mięso będzie kiepskie. To samo z grillowaniem. Steków nie powinno kłaść
się na zbyt rozgrzany ruszt, bo się
skurczą i stwardnieją. Temperaturę trzeba stopniowo zwiększać,
wtedy będzie dobry i smaczny – wyjaśnia Zbigniew Stempień.

...oryginalne wnętrze
Oprócz dobrego jedzenia, goście
będą mogli spędzić czas w oryginalnych wnętrzach zaprojektowanych
przez Tomasza Rymarka, łódzkiego architekta. Z kolei aranżacja
wnętrza to zasługa Anny Rybarczyk-Robak z Poznania. Atmosferę
w restauracji robią ściany z czerwonej cegły, łukowe sklepienia i żeliwne słupy pofabrycznego budynku.
We wnętrzu lokalu, uwagę przyciąga zabytkowa, ceglana arkada,
na której wspiera się cały budynek
i otwarta kuchnia.
Lokal serwujący steki z doskonałej wołowiny nie może być tani, ale
w Łodzi nie może być też za drogi.
Dlatego właściciele restauracji zapewniają, że ceny steków w Monopolis będą umiarkowane.
– Nie będziemy najdroższą restauracją w mieście. Za to jakość dań
będzie na pewno najwyższa – podkreśla Zbigniew Stempień.
Tekst Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Kler, Indian Steak
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Pomysły i determinacja
pozwolą przetrwać
każdy kryzys
Pierwszy lockdown ich zaskoczył, ale zmotywował do działania. Drugi wniósł
ogromną kreatywność. Dziś oprócz czterech restauracji mają Wekownię
z jedzeniem zamkniętym w słoikach, wirtualną Tłustą Oliwę z realną pizzą,
pachnące świece LenHome i platformę LodzDelivery do zamawiania
dań. O tym, jak radzą sobie z pandemią, opowiada ANNA GRABAREK,
współwłaścicielka łódzkich restauracji Len, Bawełna, Szpulka i Przerwa.
Wszystkie Wasze lokale, za wyjątkiem kilku wakacyjnych miesięcy, przez cały rok były zamknięte. Jak Wam się udało przetrzymać
ten czas bez działania?
Rzeczywiście podziałaliśmy trochę podczas wakacji, ale jesienią znowu wszystko pozamykaliśmy i musieliśmy przystosować się do obowiązującej rzeczywistości. A jak udało nam
się to przeżyć? Sami się nad tym zastanawiamy. Złożyło się
na to wiele różnych czynników, ale był jeden najważniejszy.
Zespół superfajnych ludzi, z którymi pracujemy, którzy się
nie poddali i nie zostawili nas. Zawsze pozytywnie reagowali na pomysły, czasem szalone, które Marcin, mój wspólnik
i zapalony żeglarz, porównywał do pływania na rozszalałych
wodach. Jeśli załoga jest zaangażowana i wszyscy razem wiosłujemy w tę samą stronę, to jesteśmy w stanie pokonać nawet
największy sztorm i dopłynąć do celu.
Co realizowaliście przez ten czas, aby utrzymać się na powierzchni, żeby przetrwać? Nie zamknęliście żadnego lokalu?
Realizowaliśmy to, co można było, czyli jedzenie na wynos
i z dostawą do domu. Naszym gościom oferowaliśmy dania
na Boże Narodzenie, Walentynki, Wielkanoc, Dzień Kobiet,
czyli w te święta, które zawsze przyciągały do restauracji
tłumy. Przy daniach na wynos te świąteczne dni nie miały
takiego uroku i magii, ale pozwalały utrzymać kontakt z naszymi gośćmi i zarobić na utrzymanie lokali, ale to była jedynie kropla w morzu potrzeb. Nie dało się z tego utrzymać
wszystkich restauracji.

go nasi klienci, ale również sklepy z ekologiczną żywnością, delikatesy rzemieślnicze. Weki z Wekowni trafiły też do sklepów
osiedlowych. Teraz Wekownia jest w blisko siedemdziesięciu
punktach na terenie całej Polski.
To nowe dziecko od samego początku wymagało inwestycji?
Tak, ale były spore wydatki. Chcieliśmy mieć najlepszy profesjonalny sprzęt do produkcji weków. A projekt bardzo szybko
przekonał do siebie odbiorców. Przy starcie założyliśmy, że docelowo będziemy producentem weków, że to nie będzie tylko
wkładanie gotowego jedzenia do słoika. Dzięki temu teraz gdy
restauracje się otworzyły, nie musimy tego projektu zamykać.
Wręcz przeciwnie, chcemy Wekownię rozwijać.
A skąd pomysł na świece?
To efekt Wekowni. Słoiki po potrawach są bardzo fajne i szkoda było je wyrzucać. A ponieważ my nie możemy ich używać
ponownie do produkcji weków, pojawiły się dwie możliwości – wyrzucić je albo przeznaczyć do czegoś innego. Dogadaliśmy się z jednym ze sklepów oferujących ekologiczną
żywność na wagę. Tam służyły za opakowania, które klienci
mogli zabrać do domu. Jednak słoików wciąż przybywało.
Potrzeby sklepu nie były aż tak duże, więc pojawił się pomysł,
żeby stworzyć markę LenHome, to od naszej restauracji Len
na OFF Piotrkowska, która jest bardzo elegancka. I właśnie
tak pojawiły się świece sojowe, w stu procentach wegańskie.
Do ich produkcji używamy certyfikowanych olejków w doskonałej jakości i pięknie pachnących.

I wtedy pojawiły się nowe pomysły...
A po świecach przyszedł czas na Tłustą Oliwę...
Tak. Stworzyliśmy Wekownię, projekt pandemiczny, i zaczęliśmy produkcję weków rzemieślniczych. Nasze dania pakowaliśmy w słoiki i każdy mógł z nich przygotować sobie posiłek
w domu. Były też weki ze słodkimi konfiturami. Wszystko
z bardzo dobrym składem, dobrze doprawione przez szefów
kuchni naszych restauracji. To projekt, który będzie miał życie
po pandemii. Cieszymy się nim, ponieważ okazało się, że produkty w słoikach bardzo dobrze przyjęły się na rynku. Polubili
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W sytuacjach trudnych kreatywność bywa o wiele większa.
Tłusta Oliwa jest właśnie jej efektem. To projekt, o którym myśleliśmy jeszcze przed pandemią. Chodzi o ghost restaurację,
taki lokal, który nie ma swojego fizycznego miejsca. Klient nie
może przyjść, usiąść i zobaczyć jak restauracja wygląda. Generalnie jest to lokal wirtualny, czyli idealny w czasie pandemii.
Przy tworzeniu Tłustej Oliwy bazowaliśmy na naszej najstarszej

restauracji, czyli Bawełnie, w której robimy doskonałą pizzę.
Postanowiliśmy zatem, że będzie to wirtualna pizzeria. Trochę po włosku, trochę po łódzku i korzystając z Lokomotywy
Tuwima, dojechaliśmy do Tłustej Oliwy. Pizzę mamy na bardzo
dobrym cieście, które przeżyje każdą dostawę.
Po otwarciu restauracji będziecie ciągnąć ten projekt?
Na pewno nie w takim wymiarze, jak teraz. Myślimy jednak
o stworzeniu miejsca, do którego można będzie przyjść, zobaczyć Tłustą Oliwę i miło spędzać czas. Oczywiście wtedy
chcielibyśmy poszerzyć ofertę o włoskie pasty.
Nie wspomnieliśmy jeszcze o platformie dowozowej. Na początku
tylko obsługiwała Państwa restauracje, ale później dołączyły kolejne. Skąd taki pomysł, bo przecież platform, przez które można
zamawiać jedzenie z dowozem działa już całkiem sporo?
Przy pierwszym lockdownie zaskoczyła nas sytuacja. Restauracje z dnia na dzień musiały odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zaproponować gościom nowe rozwiązania. Trzeba było inaczej zorganizować możliwość zamawiania posiłków, bo ludzie
dzwonili do nas, pisali e-maile, składali zamówienia przez FB
i Instagram. To było kłopotliwe i trudne do ogarnięcia, a przecież wszystko trzeba było jeszcze zebrać i przekazać kuchni do
realizacji. No i ktoś musiał zamówienie dostarczyć. Postanowiliśmy zrobić z tym porządek. Z grupą naszych informatyków
stworzyliśmy roboczy projekt zamawiania jedzenia, który

funkcjonował na potrzeby naszych restauracji. Za pomocą
aplikacji można było dokonywać zamówienia, my je widzieliśmy, a nasi kierowcy wiedzieli, gdzie dokładnie mają jechać
i co dostarczyć. Po otwarciu gastronomi w lecie odsunęliśmy
projekt na bok. Natomiast jesienią, przy drugim lockdownie,
natychmiast odkurzyliśmy go i szybko udoskonaliliśmy. Wtedy
pojawiło się pytanie, dlaczego ma służyć tylko naszym restauracjom. Wyszliśmy z projektem do innych restauracji w Łodzi.
Projektem zainteresowaliśmy też Manufakturę, która stała się
partnerem LodzDelivery. A później się potoczyło. Na platformie pojawiły się prawie wszystkie restauracje z Manufaktury, potem z Piotrkowskiej i innych regionów Łodzi. Wiadomo,
że nie będziemy konkurować z największymi, ale jesteśmy
interesującą alternatywą dla mniejszych restauracji.
Co dalej?
Teraz cieszymy się, że możemy działać, przyjmować gości w naszych restauracjach. W Przerwie organizujemy już pierwsze
wesela i imprezy rodzinne. Oczywiście w najczarniejszych myślach zakładamy, że może przyjść kolejny lockdown, ale jeszcze nie pracujemy nad planem B. Zresztą ostatni rok pokazał,
że z naszym zespołem, z którym działamy, możemy zrobić
dużo. Cieszymy się z otwarcia restauracji i powrotu do normalności i myślimy pozytywnie o przyszłości.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

69

zaawansowaną diagnostykę zarówno całego organizmu, jak
i poszczególnych układów (oddechowego, krwionośnego i nerwowego) oraz pojedynczych organów.
Dzięki uzyskanym wynikom badań
można dokonać wnikliwej, kompleksowej i wielopłaszczyznowej
oceny stanu zdrowia.

W Sanus Sum możemy
dodatkowo zamówić anioły

Nie tylko diagnostyka, terapia
również
Badanie jest dla pacjenta całkowicie bezbolesne. Skanowanie organizmu trwa około 15-20 minut,
a badanie pojedynczego organu
zajmuje jedynie kilka sekund. Możliwości urządzenia są imponujące.
Stosując je, można wykryć niemal
700 schorzeń oraz 128 patogenów
i wirusów. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu bazy 120 000 testów.

Magdalena Borkowska i Grażyna Maciejewska

Szczęśliwy człowiek to taki, który ma zdrowe ciało
i duszę. Sanus Sum powstało właśnie po to, by
jak najwięcej z nas mogło cieszyć się zdrowym
życiem w zgodzie z naturą i czuwającymi nad nami
aniołami. Zapraszamy do wyjątkowego miejsca
przy ulicy Łagiewnickiej 137. Tu najważniejsze
jest holistyczne podejście do każdego pacjenta.
Wszystkie nasze działania koncentrują się na zdrowiu, ciele i duszy. W
zakresie zdrowia największy nacisk
kładziemy na diagnostykę i terapię
schorzeń. W tym celu wykorzystujemy biorezonansowy skaner diagnostyczny Mezator, umożliwiający dokładną analizę stanu zdrowia.
Urządzenie wskazuje miejsca, w których obecny jest patogen czy stan
zapalny, a dodatkowo umożliwia
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leczenie wielu schorzeń – wyjaśnia
Magdalena Borkowska z Sanus Sum.
Mezator to urządzenie biodiagnostyczne, które wykorzystuje technologię biorezonansu do nieinwazyjnej i szybkiej diagnozy stanu
zdrowia pacjenta. Mezator wykorzystuje naturalne promieniowanie wytwarzane przez człowieka.
Z jego pomocą można wykonać

Mazator służy nie tylko do diagnostyki. Wykorzystywany jest
także w leczeniu licznych chorób
i dolegliwości. W procesie terapeutycznym aparat wykorzystuje tak
zwaną metaterapię, której istotą
jest usuwanie blokad energii w organizmie. Wspomaga to układ odpornościowy człowieka i stymuluje
proces samoleczenia. Terapia biorezonansowa zazwyczaj obejmuje
10 sesji, przeprowadzanych co dwa
dni i znajduje zastosowanie w leczeniu szeregu schorzeń.

Badanie Mazatorem
Każda zmiana patologiczna zaczyna się od zaburzeń energetycznych
w mitochondriach naszych komórek! Dzięki badaniu bioenergii komórek możemy z dużym wyprzedzeniem czasowym wychwycić
różnego rodzaju patologie. Z badania biorezonansem warto skorzystać, gdy podejrzewamy obecność
w organizmie pasożytów, często
dopadają nas różnego rodzaju infekcje, czy to bakteryjne, czy wirusowe, czujemy się osłabieni i zmęczeni, mamy obniżoną odporność,
dokucza nam alergia i zaburzenia

Styl życia

Styl życia

Sanus Sum,
czyli zdrowie, ciało, dusza

wykonywany jest ten kolumbijski
masaż ujędrniający i antycellulitowy. – To połączenie manualnych
technik masażu z intensywnym
masażem za pomocą specjalnych,
anatomicznie zaprojektowanych
drewnianych narzędzi. Pozwala on
modelować ciało znacznie szybciej,
niż na przykład wykorzystując drenaż limfatyczny, czy masaż bańką
chińską. Zapobiega rozstępom,
zwalcza cellulit i może spowodować
zmniejszenie obwodów części ciała. Terapia, choć przeprowadzana
za pomocą twardych, brzozowych
narzędzi jest bezbolesna, a pacjentom dostarcza głębokiej relaksacji
– mówi Grażyna Maciejewska.

układu pokarmowego, mamy częste bóle głowy, czy po prostu chcemy zobaczyć, w jakiej kondycji jest
nasz organizm – tłumaczy Magdalena Borkowska.
Po badaniu pacjent otrzymuje informację o obszarach wykazujących zaburzenia energetyczne, rekomendacje obejmujące wskazanie
obszarów do dalszej diagnostyki
i konsultacji oraz porady dotyczące właściwego sposobu odżywiania
się, właściwej dla danej osoby suplementacji, a także sugestie zmiany
stylu życia, które mają poprawić
kondycję. Niezbędne suplementy
dostępne są na miejscu.

Ciało w dobrej formie
Sanus Sum to nie tylko koncentracja na zdrowiu, ale także dbałość
o naszą dobrą formę i wygląd. Dlatego w ofercie można znaleźć całą
gamę masaży, które relaksują,
rozluźniają mięśnie, redukują napięcie, stres, bezsenność, ułatwiają
krążenie krwi i limfy, przyczyniają
się do dotlenienia komórek, zmniej-

szają ból i przynoszą wiele innych
pozytywnych efektów.
– Skupiamy się nie tylko na prozdrowotnym działaniu masażu, ale
także na naturalnym pięknie. Stąd
w ofercie japońskie masaże twarzy,
od relaksacyjnych po intensywny
masaż liftingujący Kobido, który
działa na głębokie warstwy skóry
i mięśni, i dzieli się na kilka etapów.
Jest w nim część relaksacyjna, drenaż limfatyczny, lifting i elementy
akupresury. Z japońskich masaży
polecam też relaksujący Kassaji,
wykonywany przy użyciu kamienia
wulkanicznego. Usuwa on zebraną limfę oraz pobudza organizm
do odnowy. Jeden seans pozwala
pozbyć się opuchlizny, obrzęków
i sińców. Cera jest rozjaśniona,
skóra staje się bardziej napięta,
a jej metabolizm widocznie wzrasta – podkreśla Grażyna Maciejewska z Sanus Sum.
Sanus Sum wsłuchuje się w potrzeby klientów, dlatego w jego ofercie
można znaleźć maderoterapię. To
jedyne miejsce w Łodzi, w którym

Większość z nas lubi wierzyć, że jest
coś lub ktoś, kto nad nami czuwa.
Jedni mówią o sile wyższej, inni
o opiekunach duchowych, a jeszcze
inni wierzą w intuicję. Tylko nieliczni
wiedzą, że mogą o nas zadbać również anioły z Sanus Sum. – Anioły
są ze mną przez całe moje życie.
Czekają, żeby wspierać nas w realizacji marzeń. Możemy z ufnością
powierzyć im nasze plany, obawy,
troski, rozterki, a zawsze będą nas
wspierać z miłością. Możemy zamówić sobie anioła z intencją na miłość,
pieniądze, szczęście, odwagę. Ktoś
przecież musi nad nami czuwać
– podkreśla Magdalena Borkowska.
Jedni wierzą w anioły, a inni w moc
ukrytą w kamieniach. Niektóre z nich mają silne właściwości
ochronne, odbijające złe życzenia,
chroniące przed negatywnym spojrzeniem, negatywnymi wibracjami
i działają jak energetyczna tarcza
ochronna. – W Sanus Sum mamy
bransoletki z kamieni półszlachetnych, w których żaden kamień nie
jest przypadkowy. One także dedykowane są pod konkretną potrzebę
danej chwili. Możemy je wykonać na
indywidualne zamówienie – dodaje
Grażyna Maciejewska.

Łódź, ul. Łagiewnicka 137
tel. 511 763 488, 733 420 225
e-mail: biuro@sanussum.pl
facebook.com/SanusSum
71

Zdrowie

Ginekolog
jest jak ksiądz
O tym, dlaczego tak ważna jest
profilaktyka, rozmawiamy z doktorem
KRZYSZTOFEM MICHIEWICZEM,
ginekologiem przyjmującym
w Centrum Medycznym VITAMED
w Aleksandrowie Łódzkim.

Pakiety Pod Klucz to kompleksowe wykończenia mieszkań i domów
od stanu deweloperskiego.

Wybierz jedno z przygotowanych rozwiązań, które pozwoli

zaoszczędzić Twój czas i pieniądze – w skład każdego z pakietów
wchodzi projekt aranżacji wnętrza, materiały wykończeniowe,
robocizna oraz dwuletnia gwarancja.

Jak pokazują badania, nadal ponad trzy miliony Polek nie chodzi
regularnie do ginekologa, a ponad połowa przyznaje, że nie czuje
potrzeby profilaktyki. Dlaczego profilaktyka jest taka ważna?
W medycynie profilaktyka odgrywa kluczową rolę. Systematyczne wizyty w gabinecie ginekologicznym pomogą zapobiec powstaniu choroby, ale i jej nadmiernemu rozwojowi
do stadium, w którym może być już nieuleczalna. Dotyczy to
zwłaszcza chorób nowotworowych. Prawdziwym „cichym zabójcą” kobiet jest wirus HPV, który przyczynia się do rozwoju
nowotworu szyjki macicy. Wirusa można wykryć specjalnym
testem. Nieprawidłowe komórki i wczesne zmiany szyjki macicy
wykryjemy też dzięki cytologii, którą każda kobieta powinna
wykonywać przynajmniej raz na trzy lata.

LICZY SIĘ WNĘTRZE

To wszystko już od 799 zł / m2.

Ale wiele pań pomaga sobie na własną rękę, kupując dostępne
w aptece środki bez recepty.
Nie polecam takich praktyk. To lekarz powinien zdecydować
o sposobie leczenia. Można sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc.

A jak często profilaktycznie panie powinny odwiedzać ginekologa?
Odpowiem nieco przewrotnie: A Pani jak często oddaje samochód na przegląd?
Raz w roku.
To z taką samą częstotliwością chciałbym panie widzieć u siebie w gabinecie. Skoro raz w roku możemy zadbać o samochód, to i raz w roku powinniśmy znaleźć te trzydzieści minut
na wizytę u ginekologa, chociażby tylko po to, by usłyszeć –
wszystko jest w porządku, zapraszam ponownie za rok. Oczywiście w przypadku, kiedy zaobserwujemy niepojące objawy,
nie czekamy aż minie rok, tylko zgłaszamy się natychmiast.
Choroby wykryte we wczesnym stadium, w tym szczególnie te
nowotworowe, dają zdecydowanie lepsze rokowania.
Dobrze by było, gdyby panie chciały tak często bywać u ginekologa, jak robią to w czasie ciąży?
Nie, to zdecydowanie byłaby przesada i w ogóle nie ma takiej
konieczności, bo moje ciężarne pacjentki wpadają na wizytę
raz na dwa tygodnie. (śmiech)

Jakby Pan zachęcił te kobiety, które boją się, wstydzą się pójść
do lekarza, by jednak się do niego wybrały?
Ginekolog jest jak ksiądz – jednym uchem wpuszcza, drugim
wypuszcza. (śmiech) Ale tak na poważnie, to warto przyjść,
żeby usłyszeć sakramentalne zdanie, o którym już wspomniałem wcześniej – wszystko jest w porządku, zapraszam za rok.
Dlaczego został Pan lekarzem?
Chciałem zostać marynarzem, a że byłem kiepski z matematyki, wybrałem medycynę z nadzieją, że jak ją skończę, będę
pływał na statkach jako lekarz. Potem zrobiłem specjalizację
z ginekologii i z pływania nic nie wyszło, bo takich specjalistów
na statkach nikt nie potrzebował. Z perspektywy czasu nie żałuje, że życie się tak potoczyło, bo nie ma większego szczęścia,
jak witać na świecie nowo narodzone dzieci.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

PROJEKT

Przełomowym momentem w życiu każdej kobiety jest też menopauza. Czy w tym okresie wskazane są częstsze wizyty?
Nie ma takich wskazań, choć wiadomo, że jeśli wiążące się
z menopauzą objawy stają się bardzo dokuczliwe, to i częściej
będziemy szukać pomocy. Wiele pań korzysta obecnie z hormonalnej terapii zastępczej, która ułatwia przetrwać ten okres.
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Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 13/13 a,
tel. 42 616 68 68, 604 141 671
e-mail: vitamed13a@vitamed.info.pl

MATERIAŁY

ROBOCIZNA

2-LETNIA
GWARANCJA

Zadzwoń dziś, a my rozpoczniemy prace już jutro!
www.pakietypodklucz.pl

|

+48 603 220 650

|

kontakt@pakietypodklucz.pl

– Nowoczesny sprzęt w pracowni
RTG już na wstępie zrobił na mnie
ogromne wrażenie. Do tego konsultacja, plan leczenia oraz to, co
spodobało mi się najbardziej, a mianowicie fakt, że mogłam zobaczyć
swój przyszły uśmiech! – wspomina
pani Roksana.
Może się to wydać mało prawdopodobne, ale obecnie jest to możliwe
za sprawą specjalnego protokołu
Digital Smile Design (DSD).
– Projektowanie uśmiechu rozpoczyna się od zebrania niezbędnych materiałów, wykonania sesji
fotograficznej, badania klinicznego
jamy ustnej i zębów, analizy zgryzu,
zaplanowania leczenia oraz higienizacji. W niektórych przypadkach
wskazane jest także nagranie
krótkiego filmu, na którym widać
mimikę twarzy pacjenta podczas

Dr n. med. lek. stom. Aneta Grochowina i pacjentka Roksana Michalak

Kościuszki 106/116 w Łodzi to adres wart
zapamiętania. Licówki pełnoceramiczne,
nakłady protetyczne, implanty, mosty...
Właśnie tu uzyskają pomoc wszyscy, którzy
potrzebują zabiegów przywracających piękny
uśmiech i których problemy z uzębieniem
wymagają długich i wysokospecjalistycznych
procedur. Doktor nauk medycznych ANETA
GROCHOWINA i Aneta CLINIC DENTAL ART
to wybór, którego pacjenci nigdy nie żałują.
Od pierwszego kontaktu z kliniką
pacjenci mają poczucie, że trafili
w wyjątkowe miejsce i dobre ręce.
Przyjemne, harmonijne i ciepłe
wnętrze kliniki sprawi, że tu każdy pacjent poczuje się komfortowo
i bezpiecznie. Miła, uśmiechnięta
i pełna empatii rejestratorka wytłumaczy i pomoże w wypełnieniu
formalności.
– Kiedy pierwszy raz dotarłam do
kliniki, przy wejściu przywitała
mnie sama doktor Aneta Grochowi-
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na – opowiada Roksana Michalak,
pacjentka Aneta CLINIC DENTAL
ART. – Zaprosiła mnie do gabinetu na konsultację. Nasza rozmowa
zrobiła na mnie ogromne wrażenie.
Pani Aneta okazała się nie tylko
znakomitym i doświadczonym stomatologiem, ale też wyjątkowym
człowiekiem. Tak ciepłej, życzliwej
i empatycznej osoby dawno nie
spotkałam. Dalej było już tylko lepiej, a po konsultacji wiedziałam,
że właśnie tutaj powstanie mój
nowy uśmiech.

Wszyscy pacjenci kliniki trak
to
w ani są tak samo. Zarówno ci, którzy przychodzą
na copół roczną wizytę kontrolną
uzębienia, jak i ci, którzy potrzebują długiego i specjalistycznego leczenia oraz zabiegów niezbędnych
w stomatologii estetycznej.
– Pierwsza wizyta zawsze zaczyna się od konsultacji. Spotykam
się z pacjentem w moim gabinecie
po to, by poznać jego problemy,
oczekiwania i ustalić plan leczenia.
Pani Roksana dokładnie wiedziała,
czego ode mnie oczekuje. Chciała
się bez skrępowania uśmiechać
– tłumaczy dr n. med. lek. stom.
Aneta Grochowina.
Po konsultacji przychodzi czas
na konkrety. Pomaga w tym badanie rentgenowskie, najczęściej jest
to badanie tomografem stomatologicznym. Obrazy RTG z takiego
badania rozwiewają wszystkie wątpliwości i pomagają ustalić przebieg
leczenia. W przypadku Pani Roksany wiadomo było, że do tego, by
przywrócić jej uśmiech potrzeba

okazywania emocji. Wykonywane
jest także zdjęcie RTG, robiona jest
również tomografia komputerowa.
Na podstawie tych wszystkich zebranych materiałów powstaje projekt nowego uśmiechu, będący kluczowym elementem dalszej pracy.
Projektowanie odbywa się w formie
cyfrowej, bezpośrednio na wybranym zdjęciu pacjenta. Metoda DSD
daje możliwość wyboru docelowego kształtu, długości, struktury
i koloru zębów w wersji cyfrowej,
dając pacjentowi pełne spektrum
możliwości zmiany jego uśmiechu
– tłumaczy dr Aneta Grochowina.
Symulacja uśmiechu to dla pacjenta ta przyjemna część leczenia. Po niej zaczynają się zabiegi,
czyli to, czego pacjenci boją się
najbardziej. Bez powodu. W klinice stosuje się znieczulenia dające
pacjentom komfort braku bólu,
a wszystkie preparaty znieczulające podawane są bezboleśnie
z użyciem specjalnego urządzenia.
W przypadku Pani Roksany do odbudowy uśmiechu zdecydowano się

zastosować licówki pełnoceramiczne, które są najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na poprawę
wyglądu zębów. Doskonale sprawdzają się także w przypadku uszkodzonych, nierównych, czy przebarwionych zębów oraz likwidacji szpar
między zębami. Można je zakładać
zarówno na pojedynczych zębach,
jak również na wszystkich przednich zębach, na powierzchniach zewnętrznych zębów zlokalizowanych
w górnym i dolnym łuku zębowym
od piątki do piątki.

Zdrowie

Zdrowie

Piękny uśmiech
zmienia życie

będzie czasu i wielu zabiegów stomatologicznych. Jednak plan leczenia zawsze jest tak skonstruowany,
aby zoptymalizować jego wykonanie w czasie.

– Zdecydowaliśmy się także na
uzupełnienie brakującego zęba
za pomocą implantu dentystycznego. Obecnie to najwygodniejszy
i najbardziej komfortowy sposób
na przywrócenie uśmiechu ze
wszystkich dostępnych. W przypadku utraty jednego zęba, możemy zastosować tradycyjny most
oparty na zębach własnych pacjenta. Wówczas zęby pacjenta należy
oszlifować, a to wiąże się z bezpowrotnym uszkodzeniem ich struktury. Gdy natomiast brakuje większej liczby zębów, zastąpienie ich
implantami wcale nie oznacza, że
trzeba użyć tyle samo implantów,
ile brakuje zębów. Istnieją metody pozwalające przy pomocy kilku wszczepów stomatologicznych
uzupełnić cały łuk zębowy – mówi
dr Aneta Grochowina.
Bardzo często przed leczeniem
kompleksowym, protetycznym,
niezbędna jest korekta ustawienia zębów bądź to za pomocą aparatów ortodontycznych stałych,
bądź to za pomocą przezroczystych ,niewidocznych nakładek
Invisalign. – Po zakończonym leczeniu poczułam się innym człowiekiem. Nowy uśmiech był idealnie dopasowany do mojej twarzy,
karnacji, mimiki. To wszystko tworzyło jedną, spójną całość! Wizyta
w Aneta CLINIC DENTAL ART to
była jedna z najlepszych decyzji
w moim życiu – z przekonaniem
podkreśla Roksana Michalak.

Łódź, al. Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
e-mail: recepcja@anetaclinic.pl
www.anetaclinic.pl
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MEDICAL MAGNUS CENTER • Medical Magnus Clinic: Endoprotezoplastyka kolan i bioder na NFZ

Rocznie w Medical Magnus Clinic
wszczepianych jest ponad 600
endoprotez kolan i bioder. Wszystkie
operacje odbywają się planowo
i bez długiego okresu oczekiwania,
a dodatkowo finansowane
są przez NFZ. O zabiegach
oraz rehabilitacji rozmawiamy
z dr. JACKIEM MAGNUSZEWSKIM,
ortopedą-traumatologiem,
Ordynatorem Oddziału Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej oraz
mgr. PATRYKIEM KILJAŃSKIM,
fizjoterapeutą, Kierownikiem
Działu Rehabilitacji w Medical
Magnus Clinic w Łodzi.

Kto opiekuje się Pacjentami w Medical Magnus Clinic ?
Jacek Magnuszewski: Zabiegi endoprotezoplastyki wymagają
dużego doświadczenia i bardzo dobrej organizacji pracy całego oddziału szpitalnego, poradni, pracowni diagnostycznych
i rehabilitacji. Zespół składa się z wielu lekarzy, pielęgniarek,
fizjoterapeutów, techników radiologii oraz personelu pomocniczego. Nasza placówka specjalizuje się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu od ponad 30 lat. Dysponujemy doskonale
wyposażonymi salami operacyjnymi i niezwykle przyjaznym
oddziałem szpitalnym. Pacjenci są bardzo często zaskoczeni,
iż w tak nowoczesnych warunkach mogą być operowani i rehabilitowani w ramach kontraktu z NFZ. Od początku działalności Kliniki przeprowadziliśmy tysiące zabiegów endoprotezoplastyki. Taka liczba zabiegów jest możliwa dzięki temu, iż
mamy bogatą infrastrukturę szpitala, oddzielne bloki i zespoły
operacyjne dla stawu kolanowego, którego kierownikiem jest
dr Dariusz Witoński oraz stawu biodrowego, którym kieruję ja.

szpitalu Pacjent wypisywany jest do domu z rekomendowanymi
ćwiczeniami rehabilitacyjnymi do samodzielnego wykonywania oraz ze skierowaniem na rehabilitację, którą można odbyć
również w naszej Klinice. Nasz Zespół specjalizuje się w opiece
nad Pacjentami po endoprotezoplastyce stawów i mamy bardzo
szerokie doświadczenie w doborze odpowiednich terapii przed
i po zabiegu. Warto wspomnieć, że stosujemy między innymi
terapię przeciwobrzękową oraz terapię blizny pooperacyjnej.

Zdrowie

Krótkie terminy
na endoprotezy kolan i bioder

korzystania z toalety. Idealnym czasem na te wszystkie elementy
jest właśnie okres przed operacją. Po zabiegu Pacjent może
się skoncentrować na komfortowym powrocie do sprawności.

Czy po wszczepieniu implantu stawu wskazana jest aktywność?
Patryk Kiljański: Aktywność jest jak najbardziej wskazana.
Należy systematycznie ćwiczyć i pamiętać o zaleceniach swojego
fizjoterapeuty. Przy stosowaniu rehabilitacji ruchomość stawów
znacznie się poprawia. Zachęcamy Pacjentów do wytrwałości
w aktywności fizycznej i motywujemy ich, pokazując osiągnięte
efekty, między innymi poprzez pomiary na sprzęcie rehabilitacyjnym, jakim dysponujemy w Medical Magnus Clinic.

Czyli jak dobrze rozumiem, zabiegi endoprotezoplastyki wykonywane są w Medical Magnus Clinic nieodpłatnie?
Jacek Magnuszewski: Tak, już od wielu lat pozwala nam na
to kontrakt podpisany z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim
NFZ. Operujemy Pacjentów nie tylko z Łodzi, ale z całej Polski.
Pacjenci cenią nas za dobrą organizację opieki zarówno przed
jak i po operacji. Możemy śmiało powiedzieć, że wszystko, czego potrzebuje Pacjent w zakresie diagnostyki, przygotowania
rehabilitacyjnego, samego zabiegu, zaopatrzenia ortopedycznego i opieki pozabiegowej, jest u nas na miejscu.

Dr n. med. Jacek Magnuszewski, Ordynator Ortopedii w MMC
Na czym polega choroba zwyrodnieniowa stawów, za sprawą, której
Pacjenci muszą zostać poddani zabiegowi endoprotezoplastyki?
Jacek Magnuszewski: Choroba zwyrodnieniowa stawów
(ChZS) zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Częstotliwość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem, statystycznie
około 6 na 10 osób powyżej 60. roku życia jest nią dotkniętych.
Jednakże obserwujemy, iż coraz młodsze osoby cierpią na tę
chorobę. ChZS jest następstwem zaburzeń równowagi między
procesami regeneracji, czyli autonaprawy stawu, a destrukcji,
czyli naturalnego zużywania się chrząstki stawowej i dalej kości podchrzęstnej. Podłożem choroby są zmiany w chrząstce,
którą pokryte są stawy. Z czasem uszkodzeniu ulegają również
inne struktury – kość pod chrząstką stawową, torebka stawowa, otaczające staw więzadła, ścięgna i mięśnie. Skutkiem tego
jest silny ból i sztywność stawu, a następnie zniekształcenie
jego obrysów oraz ograniczenie ruchomości. ChZS prowadzi
do pogorszenia jakości życia, problemów z poruszaniem się
i codziennymi aktywnościami.
Czy są osoby szczególnie narażone na tę chorobę?
Jacek Magnuszewski: Czynnikami ryzyka są m.in.: cukrzyca,
osteoporoza, niedoczynność tarczycy, nadwaga, palenie tytoniu. Wpływ na rozwój choroby mogą mieć wypadki i różnego
rodzaju przeciążenia stawów. Na pewno nie wolno lekceważyć
żadnych objawów – ból w stawie oznacza, że trzeba się pilnie
zgłosić do specjalisty.
Jakie metody leczenia stosujecie w Medical Magnus Clinic?
Jacek Magnuszewski: Rodzaj terapii jest dostosowany do
stopnia zmian. Kiedy choroba jest mniej zaawansowana,

możemy starać się spowolnić jej przebieg. Bardzo obiecujące
wyniki daje innowacyjna metoda biologiczna, czyli stosowanie
terapii komórkami macierzystymi CD34+ pobranymi z krwi
obwodowej Pacjenta, w której od lat specjalizuje się w Medical Magnus Clinic doktor Marek Krochmalski. Jeśli zmiany w
obrazie radiologicznym są duże, mamy ograniczenie ruchomości oraz ból uniemożliwiający Pacjentowi funkcjonowanie,
a leczenie zachowawcze nie jest skuteczne, wówczas kierujemy
Pacjenta do zabiegu operacyjnego, którym jest endoprotezoplastyka stawu. Współczesna medycyna dysponuje bardzo
nowoczesnymi implantami stawów. Najczęściej operowane są
stawy biodrowe i kolanowe.
Czy przed zabiegiem Pacjent powinien skorzystać z rehabilitacji?
Patryk Kiljański: Jak najbardziej. To najlepsze z możliwych
rozwiązań na drodze do sprawności. Pacjent, który poddany
zostanie rehabilitacji przed zabiegiem, będzie w zdecydowanie
lepszej kondycji fizycznej i psychicznej po nim. Obserwujemy
to na co dzień w naszej Klinice.
Dlaczego?
Patryk Kiljański: Ponieważ okres przed zabiegiem pozwala na
skupienie się na nauce technik wczesnego usprawniania, które
będą stosowane zaraz po zabiegu, a związanych z takimi czynnościami jak wstawanie z łóżka, wstawanie z krzesła, prawidłowe
chodzenie z użyciem kul, laski czy balkonika. Pacjent będzie
po prostu wiedział, co czeka go po zabiegu i jak sobie z tym poradzić, nic go nie zaskoczy, nie przerazi. Wcześniej będzie też
można dobrać wszystkie przyrządy pomocnicze, m.in. klin między nogi, czy podwyższoną nasadkę na sedes dla łatwiejszego

„
Zabiegi endoprotezoplastyki wymagają
dużego doświadczenia i bardzo dobrej
organizacji pracy całego zespołu.
„
Ile wynosi czas oczekiwania na zabieg w ramach kontraktu z NFZ?

Mgr Patryk Kiljański, Kierownik Rehabilitacji w MMC

Jacek Magnuszewski: Do naszego centrum medycznego mogą
zgłaszać się Pacjenci, którzy już mają skierowanie na zabieg
wszczepienia endoprotezy kolana lub biodra, jak również ci
uskarżający się na silne dolegliwości bólowe, którzy nie mają
jeszcze kwalifikacji do zabiegu. Otaczamy Pacjentów kompleksową opieką specjalistów zarówno w naszej poradni chirurgii
urazowo-ortopedycznej, jak i w poradni rehabilitacji. Jeśli
w trakcie prowadzonej konsultacji lekarz uzna, że stan Pacjenta
tego wymaga, skieruje go na zabieg wszczepienia endoprotezy
na nasz oddział. Pacjenci od momentu zgłoszenia się do nas,
czekają na zabieg czasami zaledwie trzy tygodnie, ale okres
ten uzależniony jest od indywidualnych potrzeb zdrowotnych
Pacjenta związanych z kwalifikacją.

Jak czują się Pacjenci po zabiegu i rehabilitacji?
Jacek Magnuszewski: Cieszą się po prostu, że wracają do
życia bez bólu, do aktywności seksualnej, do uprawiania swoich
ulubionych form wypoczynku, z których czerpią przyjemność.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

Jak szybko po operacji Pacjent „stawiany jest na nogi”?
Patryk Kiljański: To dla wielu Pacjentów zaskakujące, ale pionizujemy Pacjenta już następnego dnia po operacji, albowiem
im szybciej staniemy na nogi, tym lepiej dla całego procesu powrotu do sprawności. Jednakże nie obciążamy od razu nowego
stawu. W początkowym okresie Pacjent stawia pierwsze kroki
w odciążeniu za pomocą kul. Po trzech dniach pobytu w naszym

Łódź, ul. Kopernika 38
Zapisy na zabiegi:
oddzial@mmcenter.pl, tel. 505 056 736, 505 056 738
Rehabilitacja:
rehabilitacja@mmcenter.pl, tel. 42 253 19 16
www.mmcenter.pl
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Rozmawiamy z ELIZĄ KROCHMALSKĄ, właścicielką Velvet Clinic
w Łodzi oraz zespołem kosmetologów Velvet Clinic,
PAULINĄ DROZDOWSKĄ, AGNIESZKĄ CZYŻ, MARTĄ ZIĄBKĄ i KALINĄ PASZTĄ.

MEDICAL MAGNUS CENTER • Velvet Clinic: Modelowanie i kształtowanie sylwetki

Eliza Krochmalska: Oczywiście, że
można, a nawet jest to wskazane. Po
długich miesiącach trwania pandemii, kiedy to mocno ograniczyliśmy
aktywność fizyczną, nasza sylwetka
i przede wszystkim skóra wymagają
wsparcia. W Velvet Clinic z powodzeniem już od lat oferujemy wiele technologii kształtowania i modelowania
sylwetki, dzięki którym zmniejszamy
cellulit, wygładzamy nierówności, jak
również pozbywamy się miejscowo
zlokalizowanej tkanki tłuszczowej.

Kalina Paszta: W Velvet Clinic w modelowaniu i kształtowaniu sylwetki pomagają nam trzy światowe technologie, które
oczywiście dobieramy odpowiednio do potrzeb po wcześniejszych konsultacjach. Pierwszą z nich jest Endermologie LPG
ALLIANCE. To w 100 procentach naturalna i bezinwazyjna metoda mechanicznej stymulacji skóry, która działa na
uwalnianie tłuszczu i zwiotczenie skóry. Wielokierunkowe oddziaływanie mechaniczne daje potrójny efekt wyszczuplenia,
wygładzenia, ujędrnienia. Dodatkowo endermologia ma wła-

Paulina Drozdowska
manager, kosmetolog

Agnieszka Czyż
kosmetolog

redukcji, bez ryzyka naruszenia otaczających tkanek, bezpiecznie i komfortowo dla Pacjenta.

Zapewne, żeby mieć ten efekt Wow, o którym Pani wspomniała,
nie wystarczy tylko jeden zabieg?

ściwości drenujące, pobudza krążenie i metabolizm, pomaga
usunąć toksyny oraz miejscowe i oporne złogi tłuszczowe.

Kalina Paszta: Efekty są widoczne już po jednym zabiegu, natomiast żeby zauważyć znaczną poprawę, trzeba wykonać serię
zabiegową. Przy serii – 12 zabiegów endermologii – nie dość, że
sam zabieg jest bardzo przyjemny, to efekty są długotrwałe.
Zaczynając przygodę z zabiegami kształtującymi i modelującymi sylwetkę powinno się je wykonywać systematycznie
dwa lub trzy razy tygodniowo, ale potem stopniowo przerwy
między nimi są wydłużane. W ten sposób już w ciągu miesiąca
można wyglądać lepiej i młodziej. Następnie, aby utrzymać
efekt, warto te zabiegi powtarzać raz na miesiąc. W przypadku
ONDY zalecamy wykonanie czterech zabiegów w odstępach
trzytygodniowych. Takie odstępy związane są z koniecznością
regeneracji organizmu po zabiegu.

Brzmi zachęcająco, a druga i trzecia propozycja?
Agnieszka Czyż: Drugą jest fala uderzeniowa STORZ MEDICAL. Niezwykle przydatna w walce z cellulitem i tkanką
tłuszczową, działa na głębokie warstwy skóry i tkankę podskórną. Fala akustyczna działając na tkankę łączną powoduje,
jej rozluźnienie oraz zwiększa jędrność naskórka. Dodatkowo
poprawia krążenie krwi w tkankach, a komórki tłuszczowe
zmniejszają swoje rozmiary.
Marta Ziąbka: I jeszcze wisienka na torcie, czyli rewolucyjna
technologia ONDA, która rzeczywiście jest alternatywą dla
liposukcji. Wykorzystuje ona unikalne mikrofale Coolwaves,
które selektywnie docierają do miejscowo nagromadzonej
tkanki tłuszczowej i w nieinwazyjny sposób prowadzą do jej

Marta Ziąbka
kosmetolog

Kalina Paszta
kosmetolog

różnych technologii – endermologii i fali uderzeniowej. Cały proces trwa jedynie około dwóch tygodni i potem śmiało możemy
prezentować się na plaży w bikini.

Czy te zabiegi stosowane są jednocześnie, czy każdy z osobna?

Marta Ziąbka: Rozwiązujemy dokładnie zdefiniowany problem, koncentrując się na konkretnych partiach ciała. Często
do poprawy kondycji ud i pośladków wykorzystujemy falę uderzeniową, a zabiegi ONDA stosujemy na brzuch czy „boczki”.
Wówczas możemy naprawdę mówić o efekcie Wow.

Paulina Drozdowska: Modelowanie
i kształtowanie sylwetki to proces,
który wymaga działania na wielu
polach. Zabiegi z zakresu modelowania sylwetki nie zastąpią codziennego ruchu, ale są jego doskonałym
uzupełnieniem. Trzecim kluczowym
elementem jest dieta.

O jakich konkretnie zabiegach mówimy?

Eliza Krochmalska
właścicielka

Paulina Drozdowska: Wszystko zależy od tego, z jakim problemem mamy do czynienia u danej Pacjentki oraz jaki jest
stan wyjściowy. Cała trudność terapii polega na prawidłowym
doborze technologii do indywidualnych potrzeb i odpowiednim
ich połączeniu. Nasz zespół potrafi połączyć terapie nawet
podczas jednej wizyty. Natomiast niezwykle ważna jest kolejność i dopasowanie technologii do zaawansowania problemu.
Zazwyczaj zaczynamy od endermologii, która usprawnia pracę
całego organizmu drenując go, by następnie przejść do fali
uderzeniowej czy zabiegu ONDA. Właśnie dzięki stosowaniu
skutecznych terapii łączonych nasza Klinika wyróżnia się na
tle innych placówek w województwie łódzkim.

Sezon urlopowy tuż, tuż i nagle dostrzegamy, że nasze ciało nie prezentuje się
dobrze. Zauważamy cellulit, brzuszek,
a nasza skóra straciła blask. Czy można
szybko rozwiązać te problemy korzystając z oferty Velvet Clinic?

Agnieszka Czyż: Nawet regularne
ćwiczenia czy odpowiednio zbilansowane posiłki nie zawsze przynoszą wymarzone rezultaty.
Tkanka tłuszczowa w niektórych miejscach może być naprawdę wyjątkowo oporna na redukcję. Z pomocą przychodzą wówczas zabiegi modelujące, pozwalające zgubić kilka
centymetrów i zredukować zbędną tkankę tłuszczową z różnych partii ciała.

Zdrowie

Patent na piękne ciało.
Jak zdążyć przed latem?

Agnieszka Czyż: Zachęcamy Pacjentki, by obok zabiegów zadbały o dietę, aktywność fizyczną i właściwe nawodnienie organizmu.
By pomóc organizmowi uporać się z toksynami, powinniśmy wypijać dziennie minimum dwa litry wody. Dlatego na bieżąco edukujemy i motywujemy nasze Pacjentki w tym zakresie, by jak najdłużej
mogły się cieszyć wypracowanymi w naszej Klinice efektami.

Co najczęściej wyzwala w nas pragnienie chęci skorzystania
z zabiegów?
Kalina Paszta: Może to być koleżanka, która chwali się pięknym ciałem po serii zabiegów w naszej Klinice. Może to być
także potrzeba chwili, gdy okazuje się, że w krótkim czasie,
musimy mieć jędrną i piękną skórę pozbawioną cellulitu, gdyż
zbliża się ważna uroczystość lub wyjazd na wakacje. Ponadto
proszę pamiętać o tym, że obecnie z każdej strony dostarczane są nam przekazy na temat pięknego wyglądu i zdrowego
stylu życia. One również stymulują nas do działania.
Co oferowane zabiegi mają do zdrowego stylu życia?
Marta Ziąbka: Bardzo wiele. Dzięki nim poprawiamy kondycję
naszej skóry, która staje się lepiej dotleniona, limfa nie gromadzi się w organizmie, znikają więc obrzęki, pozbywamy się tkanki tłuszczowej. Zaczynamy się lepiej czuć, lepiej funkcjonować.
Eliza Krochmalska: Bardzo istotnym jest fakt, że w trosce
o zdrowie naszych Pacjentów, pracujemy wyłącznie na certyfikowanym sprzęcie medycznym, gwarantującym bardzo
dużą skuteczność. Dlatego jesteśmy pewni tego, że oferując
najwyższą jakość usług w Velvet Clinic, Pacjentki mogą w pełni
czuć się bezpiecznie.
Cały czas mówimy o Paniach, a Panowie też mogą z tych zabiegów
skorzystać?
Paulina Drozdowska: Jak najbardziej. Panowie również chętnie sięgają po naszą ofertę, najczęściej wybierają zabiegi ONDA,
które pomagają im w rozwiązaniu problemów z brzuchem. Część
Panów korzysta także z zabiegów endermologii. Po intensywnych treningach są one zbawieniem dla naszych mięśni. Zapraszamy do nas serdecznie zarówno Panie, jak i Panów.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Justyna Tomczak, Velvet Clinic

A zdążymy jeszcze przed latem wymodelować sylwetkę?
Paulina Drozdowska: Oczywiście, że tak. Dlatego też zawsze
na lato mamy specjalną ofertę dla naszych Pacjentek – jest nią
„Wakacyjne SOS”. To nasz autorski program, w którym wykorzystujemy wspomniane wcześniej terapie łączone, czyli jeden
problem rozwiązujemy w oparciu o zastosowanie jednocześnie

Łódź, ul. Kopernika 38
tel. 42 253 19 50, 510 060 918
biuro@velvetclinic.pl
www.velvetclinic.pl
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O nowatorskiej metodzie leczenia choroby refluksowej przełyku oraz implantacjach
balonów żołądkowych pozwalających na regulację ich objętości po umieszczeniu
w świetle narządu, rozmawiamy z doktorem TOMASZEM KLIMCZAKIEM,
chirurgiem, specjalistą od technik endoskopowych przewodu pokarmowego.
Szacunki pokazują, że na chorobę refluksową może cierpieć
w Polsce nawet 30 procent osób dorosłych. Jakie są przyczyny
powstawania tego schorzenia i na czym ono polega?
Choroba refluksowa przełyku to zespół dolegliwości wywołanych zarzucaniem (refluksem) treści żołądkowej do przełyku.
Cofająca się z żołądka treść płynna i gazowa powoduje najczęściej pieczenie, czyli tzw. zgagę. Dlaczego tak się dzieje? Aparat
wpustowy to złożona struktura anatomiczna, oddzielająca
przełyk od żołądka, składająca się m.in. z dolnego zwieracza
przełyku, odnóg przepony, kąta Hissa czy więzadła przeponowo-żołądkowego. U zdrowej osoby przy połykaniu posiłku,
płynu lub śliny rozkurcza się, dzięki czemu treść przechodzi do
żołądka i natychmiast szybko się kurczy, zapobiegając cofaniu.
Wśród czynników wpływających na pojawienie się choroby najczęściej wymienianym jest obecnie wszechobecny stres - stąd
chorobę refluksową zaliczamy często do chorób cywilizacyjnych. Oczywiście są i inne - otyłość, leki, używki, „osiadły” tryb
życia, dieta bogata w węglowodany i tłuszcze, niekiedy bardzo
obcisła odzież. Choroba może się także objawić w przebiegu
niektórych chorób, jak cukrzyca, zaburzenia hormonalne oraz
stanów fizjologicznych – ostatni trymestr ciąży. Sprzyja jej
obecność przepukliny rozworu przełykowego.

Jak wygląda leczenie z wykorzystaniem procedur chirurgicznych?
Zanim odpowiem na pytanie, chciałbym tylko podkreślić, że
leczenie farmakologiczne, mimo iż w większości łagodzi objawy, nie powoduje wyleczenia choroby. Mimo łagodniejszych
objawów klinicznych (lub ich braku) często w dalszym ciągu
przełyk drażniony jest zarzucaną z żołądka treścią. Przyczyna
bowiem nie została usunięta. Stanowi to zagrożenie neoplazją,
a w końcu rozwojem raka. W leczeniu chirurgicznym stosujemy
najczęściej zabieg zwany fundoplikacją sposobem Nissena. Wykonywany jest laparoskopowo. Najogólniej rzecz biorąc polega
on na wytworzeniu bariery antyrefluksowej, z zawiniętego dna

„
Choroba refluksowa najczęściej objawia
się paleniem i pieczeniem w przełyku,
dyskomfortem w nadbrzuszu często
połączonym ze wzdęciami. Czasami
dolegliwości charakteryzowane są
jako pieczenie za mostkiem, kwaśne
odbijania oraz ból nadbrzusza.
„

Jak się objawia refluks?
Najczęściej jest to palenie i pieczenie w przełyku, dyskomfort
w nadbrzuszu często połączony ze wzdęciami. Czasami dolegliwości charakteryzowane są jako pieczenie za mostkiem,
kwaśne odbijania, oraz ból nadbrzusza. Choroba może też
powodować objawy nietypowe, jak chrypka, suchy kaszel, czy
ból w klatce piersiowej (czasami mylony z objawami zawału
mięśnia sercowego). Dolegliwościami, które wymagają szybkiej
diagnostyki, są zaburzenia połykania, ból przy przełykaniu,
krwioplucie i krwawienie do przewodu pokarmowego. Duży
niepokój budzi duża utrata wagi.
Zapewne jak każdą chorobę, także tę można leczyć. Czy jest kilka
sposób, czy w grę wchodzi tylko leczenie farmakologiczne?
Zazwyczaj zaczynamy od modyfikacji stylu życia, a w szczególności sposobu odżywiania. Staramy się unikać sytuacji stresowych, a jeżeli to okazuje się niemożliwe, musimy odreagować
- najlepiej w gronie rodziny i przyjaciół. Powinniśmy jeść mniej,
ale za to częściej i mniej kalorycznie. Ostatni posiłek powinno
się zjadać co najmniej na trzy godziny przed snem. Należy unikać pokarmów tłustych, mocno gazowanych, kawy, czekolady
i oczywiście alkoholu oraz papierosów. Jeśli nasza waga nie
jest idealna, to przydałoby się zrzucić kilka kilogramów. Jeżeli powyższe zalecenia nie przynoszą pożądanych efektów,
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żołądka. Szacuje się, że po skutecznie wykonanej procedurze
choroba ustępuje lub objawy ulegają drastycznemu zmniejszeniu w 80-90 proc. przypadków. Według dotychczasowego
kanonu chirurgicznego, w Polsce standardem postępowania
zabiegowego w zespole refluksowym jest operacja. Możliwe są
także endoskopowe zabiegi - niestety, były to procedury głównie eksperymentalne, wykorzystujące drogi osprzęt w postaci
staplerów czy cewników ablujących. W Polsce wykonywano je
sporadycznie, głównie pokazowo. Metody o jakich tutaj mowa,
to np. metoda Stretta polegająca na „wypaleniu” okolicy wpustu falami radiowymi w celu jego „pogrubienia”, czy metoda
TIFF używająca dedykowanego, przezprzełykowego staplera,
dzięki któremu wykonywano zeszycie żołądka z przełykiem swoistą fundoplikację.
Ale z tego, co wiem, Pan doktor przeprowadza zupełnie nowatorskie w naszym kraju zabiegi pomagające chorym z refluksem?
Faktycznie tak jest i na razie nie widziałem, aby w Polsce ktoś
jeszcze przeprowadzał zabiegi metodą ARMS (Anti-reflux
Mucosectomy). To zupełnie nowa metoda opracowana przez
prof. Haruhiro Inoue z Yokohamy. Zabieg polega na tym, że
wycinamy okrężnie dużą część śluzówki w okolicy podwpustowej żołądka. Tkanka gojąc się, powoduje, że wpust, który był
z reguły luźny, odzyskuje swoją częściową, a czasami nawet

Varimed

Zdrowie

Zdrowie

Nowatorska metoda leczenia
choroby refluksowej

wprowadzamy leczenie farmakologiczne – i naprawę warto,
by stosowne leki przepisał lekarz, nie kupujmy na własną rękę
tych dostępnych w aptekach bez recepty. Być może przyniosą chwilową ulgę, ale stosowanie ich na dłuższą metę, może
przynieść więcej szkody niż pożytku. Zazwyczaj zaczynamy
leczenie od leków silnie zmniejszających wydzielanie kwasu
żołądkowego, tzw. inhibitorów pompy protonowej w skrócie
PPI. Mają one charakterystyczną końcówkę - prazol. Dawkę
i ilość zażywanych leków lekarz ustala indywidualnie. Czasami w leczeniu zespołu refluksowego stosujemny również leki
prokinetyczne, H2-blokery, czy leki zobojętniające kwas żołądkowy, jednak w monoterapii całkowicie ustępują PPI pod względem skuteczności. Gdy leczenie farmakologiczne nie przynosi
spodziewanych efektów, rozważamy leczenie chirurgiczne.

Od ponad 30 lat zaopatrujemy polskie szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie
w wysokiej klasy sprzęt medyczny. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem producenta endoskopów – Pentax Medical i wysokiej klasy ultrasonografów
– Bk Medical. W naszej ofercie znajdują się także: akcesoria endoskopowe – EndoFlex, balony bariatryczne – Medsil,
szafy i myjnie endoskopowe, lasery i pompy, programy do
archiwizacji badań endoskopowych. Obok działu sprzedaży,
w naszej firmie funkcjonują sprawnie działający serwis oraz
magazyny. Zapewniamy naszym Klientom szybką obsługę,
stabilną opiekę na najwyższym poziomie. Zapraszamy także
na szkolenia, które regularnie organizujemy dla personelu
szpitali, zespołów lekarzy, pielęgniarek.

całkowitą sprawność. Jak na razie efekty są dobre i bardzo
dobre. Dodam jeszcze, że jest to zabieg naprawdę mało inwazyjny i mało obciążający dla pacjenta. Może być wykonywany
ambulatoryjnie. Wskazaniem do niego jest zgaga oporna na
leczenie zachowawcze przy braku współistniejącej przepukliny
rozworu przełykowego (tzw. refractory GERD).
Jak lekarz stawia diagnozę?
Oczywiście przede wszystkim na podstawie objawów wskazywanych przez Pacjenta. Na drugim miejscu jest oczywiście
endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego. Gdy
mamy do czynienia z nietypowymi objawami lub przed zabiegami chirurgicznymi, należy wykonać manometryczne badanie
wpustu lub całodobowe monitorowanie pH przełyku.
Wspomniał Pan o tym, że jedną z przyczyn choroby refluksowej
może być otyłość. Wiem, że z tym problemem pomogą nam uporać
się balony umieszczane w żołądku. Pan też przeprowadza tego
typu zabiegi?
Jak najbardziej, wykonuję tego typu zabiegi i to wcale niemało. Po stwierdzeniu, że nie ma żadnych przeciwwskazań, do
żołądka pod kontrolą endoskopową wprowadzamy zwinięty
na cewniku balon, który następnie napełniamy roztworem
soli fizjologicznej. Objętość balonu staramy się tak dobrać, aby
efekty po leczeniu były jak najlepsze, a jednocześnie by w trakcie kuracji zminimalizować niepożądane efekty. Dotychczas,
jeżeli po dwóch tygodniach pacjent nadal manifestował objawy
nietolerancji (uporczywe nudności i wymioty), implant należało
usunąć. Powodowało to oczywiście stratę zainwestowanych
w zdrowie pieniędzy. Obecnie zaś mamy do dyspozycji balon
regulowany Spatz-3. Implant ma możliwość bezpiecznego regulowania objętości. I tak w przypadku przedłużania się niepożądanych objawów odciągamy z jego światła przykładowo 200
ml płynu, a gdy dolegliwości ustąpią, napełniamy go ponownie
do poprzedniej objętości. Balon, zajmując znaczną część żołądka, oraz stale migrując w czasie fizjologicznych skurczów,
zmniejsza jego objętość i przyspiesza uczucie sytości. Pacjent
przestaje myśleć o jedzeniu, je mniejsze posiłki, a efekty utraty
wagi są imponujące i mogą wynieść od 15 nawet do 45 kilogramów. Nowe typy balonów mogą przebywać w żołądku przez
okres góra 12 miesięcy. Niezwykle istotna jest tutaj silna wolna.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler
• Pytania do mojego gościa Tomasza Klimczaka pod adresem
– tjjklimczak@gmail.com, www.gastroenteroterapia.pl
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Upały, wysoka
temperatura, słońce
opalające nagie ciała
i... problemy ze skórą
głowy, z którymi
będziemy walczyć
jesienią i zimą. Dlatego
połóżmy nacisk na
letnią pielęgnację
naszych włosów.
Zwróćmy też uwagę
na te rzeczy, które
sprawią, że po lecie
nasze fryzury też
będą piękne.

W słoneczne dni należy pamiętać
o chustce, kapeluszu lub czapce.
Nie należy ich jednak nosić cały
dzień, bo może się to skończyć
przegrzaniem skóry głowy. A jeśli
już dojdzie do porażnienia skóry,
to w zanadrzu powinniśmy mieć
środek łagodzący. Na przykład
pantenol albo żel aloesowy. Dzięki
niemu złagodzimy ewentualne stany zapalne.
Słońce jest szczególnie niebezpieczne w południe. Jego nadmiar
może prowadzić do dużych uszkodzeń struktury włosa, a wręcz do
dekoloryzacji włosa. Bywa, że część
pań się cieszy taka sytuacja, bo włosy stają się jaśniejsze, a tymczasem
właśnie wtedy dochodzi do poważnych zmian w strukturze włosa. Jeśli do tego dodamy słoną wodę, od
której włos pęcznieje, a jego łuski
się rozchylają i drobiny pisaku, to
uszkodzenia mogą okazać się bardzo poważne.

Lato czuć coraz bardziej. Dni są coraz cieplejsze, a słońce przygrzewa
coraz mocniej. I choć latem najwięcej uwagi kierujemy na ochronę
i pielęgnację ciała, to nie możemy
zapominać o włosach. Przecież to
właśnie one są najbardziej narażone na promienie słoneczne. Dlatego
przygotowując się do upałów, warto
zabezpieczyć skórę głowy i włosy.

Zdrowa skóra to piękne włosy

Wakacyjne wyjazdy,
wakacyjne problemy
Najważniejsze jest jej regularne
oczyszczanie, czyli pilingowanie
i odpowiedni dobór kosmetyków
pielęgnacyjnych takich, jak szampon, maska i odżywka do włosów.
Kiedy zaczną się wakacyjne wyjazdy, pojawią się także wakacyjne
problemy z włosami. Często nie
zdajemy sobie sprawy, że nawet

Izabella Pietruszka-Kluska
Łódź, Franciszkańska 99, lok. D2
facebook.com/curylolodz/
tel. 793 015 386
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niewinny spacer w ciągu dnia,
w pełnym słońcu, może stać się
problemem. Jeżeli włosy czeszemy
z przedziałkiem, to przy mocnym
słońcu, może tam dojść do poparzenia słonczego, które może być
niebezpieczne dla skóry i mieszków
włosowych. W efekcie doprowadzimy do szczytowego posłonecznego
wypadania włosów – wypadną tam,
gdzie mamy przedziałek.
Jeśli wyjeżdżamy nad morze, to
mieszanka słońca, słonej wody
i wiatru też może być przykra
dla naszych włosów. Warto wte-

dy szczególnie skupić się na ich
ochronie oraz właściwej pielęgnacji. Spłukujmy je zawsze wtedy, gdy
kąpaliśmy się w wodzie chlorowanej
albo słonej. Dlatego na plaży warto
mieć ze sobą butelkę wody mineralnej. Sól powoduje pęcznienie włosów, a to sprawia, że stają się one
szorstkie, trudne do rozczesania
i podatne na uszkodzenia.

Bez chloru i bez soli
Jeśli wybieramy się na basen z chlorowaną wodą albo do zasolonego
morza i wiemy, że będzie wiało, to

Dla włosów najważniejsza jest skóra głowy, bo od niej zaczyna się ich
piękno. A zatem jeśli skóra jest
podrażniona, ulega stanom zapalnym, pojawiają się schorzenia
i łojotokowe zapalenie skóry, włosy nigdy nie będą piękne. Nasza
w tym głowa, żeby skóra była dobrze ukrwiona, natleniona i wzmocniona składnikami odżywczymi.
Jeśli nie zapewnimy jej tego, a dodatkowo zastosujemy niewłaściwą
pielęgnację, używając na przykład
suchych szamponów, które w lecie
cieszą się dużym powodzeniem, to
jeszcze bardziej zniszczymy włosy.
Bardzo ważna jest też to, żeby
włosy były dobrze odżywione. One
najbardziej lubią dietę roślinną
z odrobiną białka zwierzęcego,
którą wegetarianie mogą zastąpić
właściwym odpowiednikiem. Dieta
musi być dobrze zbilansowana, bogata i bez cukru, ponieważ kochają
go grzyby i jeśli mamy skłonności
do łupieżu albo łojotoków, to mu-

Uroda

Uroda

Wakacje ze zdrowymi
włosami

dłuższe włosy warto dobrze wcześniej wyczesać i spleść w warkocz
lub koczek. Przed uszkodzeniem
ochroni je serum z silikonem na
końce, dobry jest też olej z pestek
malin. Sprawdzą się również mgiełki nawilżające z filtrami w sprayu.
Nie zapominamy też o klasycznej
pielęgnacji i starajmy się zachować
równowagę PEH, czyli stosujmy
proteiny, emolienty i humektanty.

simy zdecydowanie ograniczyć cukier. Podstawą diety jest oczywiście
woda i jeśli w upalne dni organizm
będzie dobrze nawodniony to pozytywnie odczują, to również włosy.

Więcej endorfin, mniej
kortyzolu
Oprócz właściwej diety włosy lubią także ruch i aktywność. Gdy
uprawiamy sport, nasz organizm
uwalnia endorfiny, dzięki czemu
mamy lepszy nastrój i lepiej radzimy sobie ze stresem. Bardzo często to właśnie kortyzol – hormon
stresu odpowiedzialny za problemy
ze skórą głowy i włosami powoduje
ich wypadanie. A zatem aktywność
fizyczna sprawia, że nie tylko czujemy się lepiej, ale wpływa również
na stan naszej fryzury. Poza tym,
gdy się ruszmy, organizm jest lepiej
ukrwiony i natleniony. Tak samo
skóra głowa. Nie zapominajmy
jednak o tym, że przy dużej aktywności sportowej może się pojawić
podwyższony poziom testosteronu
i dihydrotestosteron odpowiedzialny za wypadanie włosów. Zwracajmy też uwagę na silne spocenie włosów i zawsze po treningu dokładnie
i szybko je umyjmy.
Włosy nie lubią także naszego odchudzania się i nagłego odstawienia wielu pokarmów. Szczególnie
trzeba uważać, gdy decydujemy
się na wegetarianizm. Warto wtedy współpracować z dietetykiem.
Równie niebezpieczne są głodówki,
które powodują wypadanie włosów.

Letnie wyjścia z mokrą głową
Unikajmy też wychodzenia na
słońce z mokrymi włosami, ponieważ może dojść do groźnych
poparzeń skóry. Poza tym mokre
włosy są o wiele bardziej narażone
na uszkodzenia niż suche. Dlatego
włosy nie powinny być mokre dłużej niż godzinę. Nie związujmy też
wilgotnych włosów, bo łatwiej jest
uszkodzić ich strukturę. Latem starajmy się wybrać taką fryzurę, która
będzie dla nas wygodna. Jeśli nie będziemy mieli czasu na to, by się zając
włosami, a wiemy, że skóra lubi się
przetłuszczać, wybierzmy prostą
fryzurę. Zrezygnujmy z grzywki
i skróćmy włosy.
Szczególnie niebezpieczne podczas
letnich wyjazdów do ciepłych krajów jest mocne rozjaśnienie włosów.
Pozbawiamy się w ten sposób melaniny, która chroni nas przed promie-

niowaniem słonecznym. Może dojść
do tego, że włosy będą się kruszyć.
Włos rośnie centymetr do półtora
na miesiąc i jeśli zniszczymy na wakacjach 20-30 centymetrów, to na
ich odrośnięcie będziemy musieli
długo czekać.
Na koniec ostatnia rada – pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest
profilaktyka, więc lepiej zarówno
przed jak i w trakcie wakacyjnego
wyjazdu zadbajmy o włosy. One na
pewno nam się odwdzięczą.
Izabella Pietruszka Kluska, wykładowca Wyższej Szkoły Inżynierii
i Zdrowia, edukator Curyło Academy, właścicielka salonu fryzjerskiego i gabinetu trychologicznego.

Zdjęcia Paweł Keler
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Maria Andysz: Jak widać tak bardzo popularne ostatnio
i przez wszystkich wykorzystywane hasło – holistyczne podejście, w naszym przypadku nie jest tylko pustym sloganem.
Miejsce tworzą też ludzie. Bez dobrego zespołu nie zbuduje się
niczego trwałego.
Maria Andysz: Zgadzam się z tym całkowicie, ponieważ o budowanie trwałych i fajnych zespołów dbałam przez ostatnie
lata pracując jako HR menedżer. Dlatego bardzo skrupulatnie
dobierałam każdą osobę do zespołu. Najpierw spotkałam
Małgosię, która jest obecnie menedżerem studia. Niesamowita osobowość, a to poza wiedzą merytoryczną jest dla mnie
niezwykle istotne. Na nic się zda kierunkowe wykształcenie,
jeśli zabraknie tak niezwykle istotnej w tej branży empatii
wobec drugiej osoby. Przychodzą do nas kobiety, które mają
sporo kompleksów, dla których sama decyzja o zmianie dotychczasowego życia często bywa problemem. Żeby wytrwały
w swoim postanowieniu potrzebują wsparcia. Praca ma być
pasją, a nie drogą przez mękę.
Jak to się stało, że specjalista od HR porzuca posadę i decyduje
się na własny biznes w branży beauty?
Maria Andysz: Aby realizować swoje marzenia. Po raz pierwszy
o otwarciu takiego miejsca pomyślałam ponad sześć lat temu, kiedy
znajoma postanowiła otworzyć Studio Figura w Świeciu. Zaszłam
jednak w ciążę i pozostałam na bardziej stabilnej etatowej posadzie
i po urlopie macierzyńskim skupiłam się na rozwoju kariery zawodowej. Jednak ostatni rok naznaczony pandemią zmienił wiele, był
bardziej refleksyjny i uświadomiłam sobie, co tak naprawdę chcę
zrobić w życiu. I wrócił pomysł na otwarcie Studia Figura.
Dlaczego akurat Studio Figura?

Spełnione i szczęśliwe, stworzyły miejsce, w którym chcą odmieniać życie
innych kobiet. – Każda z nas zasługuje na to, by odmienić swoje życie,
czuć się wyjątkowo, emanować kobiecością i zgrabną sylwetką. Zróbmy
więc to razem – zachęcają MARIA ANDYSZ, właścicielka i MAŁGORZATA
PRZERADZKA, menedżerka Studia Figura Łódź Radogoszcz.
Jest wielu specjalistów, miejsc i sposobów na to, by zrzucić zbędne kilogramy i zadbać o siebie. Dlaczego warto odwiedzić miejsce,
które Pani stworzyła?
Maria Andysz: Powodów jest kilka. Po pierwsze Studio Figura
to sprawdzony koncept, działający na polskim i zagranicznym
rynku od ponad 15 lat, który pomógł wieku kobietom odmienić
swoje życie. Po drugie, choć działamy w sieci franczyzowej,
stworzyłyśmy miejsce inne od wszystkich dotychczas funkcjonujących. Zmieniłyśmy nie tylko kolorystykę – rezygnując
z koloru pomarańczowego na rzecz złotego i granatowego,
ale zdecydowanie poszerzyłyśmy ofertę. I tak oprócz stałych
stref – wellnes, fitness i kosmetologicznej, jako jedyne studio
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w Łodzi oferujemy treningi EMS, czyli Electrical Muscule Stimulation, treningi pozwalające osiągnąć wymarzone efekty
bez konieczności długich i monotonnych ćwiczeń. Zaprosiliśmy
do współpracy stylistykę Karolinę Kacę, a także coacha Martę
Rolnik i psycholog Agnieszkę Ptasińską z Happy Dealer, które
prowadzić będą dla naszych klientek początkowo webinary,
a później spotkania na żywo w studio.
Małgorzata Przeradzka: Chcemy, by w naszym studio każda
kobieta czuła się wyjątkowo, by chętnie tu wracała, a jej wizyta nie
ograniczała się jedynie do skorzystania z wyznaczonych zabiegów. To jest też miejsce spotkań, gdzie można się w fajnym towarzystwie napić kawy i porozmawiać o tym, co nas trapi, co może

Uroda

Uroda

Figura inna
niż wszystkie

nas wzmocnić, jak możemy odmienić nasze życie. Myślę, że po tym
roku izolacji bardzo stęskniłyśmy się za swoim towarzystwem.

Maria Andysz: Jak Pani zauważyła, do tej pory niewiele miałam wspólnego z branżą beauty, oprócz tego, że oczywiście
korzystałam z jej usług. (śmiech) Pomyślałam więc, że przyda
mi się wsparcie innych właścicielek, które podzielą się swoim
doświadczeniem, zmotywują i zainspirują. Od lat obserwowałam też Studia Figura działające w Łodzi, wyciągałam wnioski,
wiedziałam, co bym zmieniła. Na tej podstawie powstała wizja
miejsca, które chciałabym mieć. I je mam. Będzie pięknie.
Podziwiam Pani optymizm i odwagę, w tych niepewnych czasach
dla branży beauty otworzyć własne studio. Nie boi się Pani?
Maria Andysz: Dojrzewałam do tego projektu i jestem bardzo
entuzjastycznie nastawiona. Ta decyzja jest bardzo przemyślana. Skończyłam ekonomię, więc wszystko dokładnie przeliczyłam i jestem gotowa na wszystko, nawet na te najgorsze warianty.
Wiem, że dam sobie radę, nie boję się, to jest mój czas, najlepszy
moment w moim życiu. W ostatnim czasie zmieniłam wiele nawyków, jestem pewna swego, mam dużo energii do działania
i wokół ludzi, którzy mnie wspierają w moich wyborach. Wychodzę z założenia, że jak coś się robi z pasją i jak ma się w zespole
ludzi, którzy mają podobne podejście, to się po prostu musi udać.

trzeba trafić na doświadczonych specjalistów, którzy dokładnie opracują plan dojścia do wymarzonej sylwetki i na dodatek
będą wpierać na każdym etapie tego procesu. Na początku jest
fajnie, waga szybko spada, ale potem przy tym samym wysiłku
tracimy coraz mniej. Najważniejsze jest wsparcie i zrozumienie
potrzeb drugiego człowieka i właśnie to może zapewnić taka
drużyna jak nasza, empatyczna i pracująca z pasją.
Tylko Panie mogą korzystać z Waszych usług?
Małgorzata Przeradzka: Tak się składa, że mężczyźni nie mają
tutaj wstępu. (śmiech). Trafiają do nas panie, które chcą zgubić
zbędne kilogramy i takie, które chcą po prostu lepiej wyglądać,
zadbać o swoje ciało, wygląd i rozwój. Mamy specjalistyczne
urządzenia do ćwiczeń i zabiegów kosmetycznych. Do tego linię
suplementów diety, które oczyszczają organizm z toksyn. Łączymy zabiegi z nieinwazyjnej kosmetologii estetycznej z ćwiczeniami fizycznymi oraz suplementami. Wszystkim naszym
klientkom zalecamy zbilansowaną dietę, której stosowanie
daje stuprocentową pewność osiągnięcia sukcesu. Poza tym
to nie jest miejsce, gdzie kupujemy karnet i możemy korzystać
z dostępnego sprzętu. W naszym studio kobiety otrzymują
fachową wiedzę, wspieramy je na każdym kroku. To miejsce
jest wyłącznie dla nich, co sprawia, że panie czują się u nas
pewniej. Każda jest traktowana indywidualnie, bo przecież nie
ma dwóch identycznych kobiet. Każda z nas ma inne potrzeby
i inne ideały piękna, ważne jest byśmy je zrozumiały i wspólnymi siłami osiągnęły zadowalające efekty. Człowiek spełniony,
akceptujący siebie jest po prostu szczęśliwy.
Maria Andysz: Takie jesteśmy, spełnione i szczęśliwe, gotowe
na to, by odmienić życie wielu kobiet. Życzcie nam powodzenia.
Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

Co jest najważniejsze w momencie, kiedy już podejmiemy decyzję
o tym, że chcemy zadbać o siebie?
Małgorzata Przeradzka: Chęć zrobienia pierwszego kroku.
To z reguły jest ten najtrudniejszy moment, gdy dostrzegamy,
że chcielibyśmy się zmienić, ale z drugiej strony mówimy sobie,
a po co nam ten wysiłek, może dobrze jest tak, jak jest. Potem

Studio Figura Łódź Radogoszcz
Łódź, ul. Jeziorna 25
tel. 664 357 189
e-mail: kontakt@sflodz.pl
www.sflodz.pl
85

w napinacze pirotechniczne i ograniczniki napięcia, by zapewnić
optymalne utrzymanie ciała wszystkich pasażerów.

Wyświetlacze, schowki
i pojemny bagażnik

Arkana jest produkowane w zakładzie w Busan w Korei Południowej.
Auto przeznaczone na rynki europejskie zbudowane jest na modułowej platformie CMF-B opracowanej
przez Alians, tej samej, która została wykorzystana w nowej generacji Clio i Captura.

Auto zostało wyposażone w cyfrowy wyświetlacz na desce rozdzielczej. Kolorowy ekran o przekątnej
4,2, 7 lub 10,25 mm pozwala na personalizację ustawień. Umieszczony
obok środkowy ekran o przekątnej 7 lub 9,3 mm sprawia, że nowy
model znajduje się w czołówce
pod względem powierzchni wyświetlaczy w tej klasie.

Z Korei do Polski

Nową Arkanę wyposażono w technologię E-TECH Hybrid 145 KM,
a także korzysta z wysokowydajnych
silników TCe 140 i 160 w 12-woltowej
wersji mikrohybrydowej, zapewniającej większą wydajność, szybkość
reakcji i przyjemność z jazdy. Można
już składać zamówienia na samochód w salonach firmy Jaszpol. Zapraszamy też wszystkich chętnych
na jazdy próbne. Gwarantujemy
niezapomniane wrażenia.

Motoryzacja

Motoryzacja

Renault Arkana.
SUV o wyglądzie coupé

Arkana jest czwartym modelem
w gamie Renault po Clio, Capturze
i Nowym Megane, w którym pojawia się nowa wersja R.S. Line, stawiająca na elegancję w sportowym
wydaniu.

Tekst Robert Sakowski
Zdjęcia Renault

W środkowej konsoli znajduje się
duży schowek z ładowarką indukcyjną do smartfonów oraz boczne
schowki, a także kieszeń siatkowa
od strony pasażera. W konsolę
wbudowano również automatyczny elektryczny hamulec postojowy.
Pod względem możliwości załadunku nowe Renault Arkana dysponuje bardzo pojemnym bagażnikiem
(513 litrów i 480 litrów w wersji
E-TECH Hybrid), z zestawem naprawczym.

Najważniejsze bezpieczeństwo

Nawet pandemia nie przeszkadza Renault
w zaskakiwaniu swoich fanów nowościami.
Właśnie na polski rynek wjechała ARKANA,
SUV o wyglądzie coupé. W ten sposób
francuski gigant motoryzacyjny uzupełnia
i poszerza gamę swoich kompaktowych
modeli. Na samochód można już składać
zamówienia w salonach firmy JASZPOL.
Nowe Renault Arkana to samochód,
który zrywa z tradycyjnymi kanonami i wyrusza na podbój rozwijającego się dynamicznie segmentu
C. Wraz z pojawieniem się nowego
modelu, Renault stał się pierwszym
producentem dysponującym pełną
gamą samochodów, który oferuje
w Europie SUV-a coupé. Segment
ten był do tej pory zarezerwowany
dla samochodów klasy premium.
Duży prześwit, wysoka, atletyczna
linia dolnej części nadwozia z mocno zarysowanymi nadkolami ideal-
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nie wpisuje się w stylistykę SUV-ów.
Wrażenie wzmacniają osłony zderzaków z przodu i z tyłu nadwozia
oraz szersze nadkola. Natomiast
opadająca linia dachu i powierzchni
oszklonej, sięgająca aż po tylną klapę, współtworzy dynamiczną, smukłą sylwetkę i podkreśla dynamikę.

Stylistyka idealna dla SUV-a
Grill Nowego Renault Arkana z dużym logo marki pośrodku nadaje
modelowi elegancki wygląd, a ledowe światła w charakterystycznym

kształcie litery C eksponują jego
elegancję i dynamikę. Podobny
kształt mają tylne światła połączone pasem, który biegnie przez całą
szerokość klapy.

Samochód w siedmiu
kolorach
Nowy model ma duże koła o średnicy 690 mm (felgi aluminiowe 17”
i 18”), długość całkowitą 4 568 mm
i stosunkowo niewielką wysokość
1 571 mm przy rozstawie osi wynoszącym 2 720 mm. Takie proporcje
dodają sylwetce płynności. Klasę
samochodu podkreślają chromowane obramowania szyb, boczne
listwy ochronne i wstawki w przednich nadkolach.
Samochód jest oferowany w siedmiu kolorach nadwozia: Biel Arktyczna (niemetalizowany), Biały
Universe, Czerń Nocy, Szary Metalic, Niebieski Zanzibar, Czerwony
Flamme i Pomarańczowy Valencia
(wyłącznie w wersji R.S. Line).

Arkana zrywa z tradycyjnymi kanonami, co nie oznacza, że idzie
na jakiekolwiek ustępstwa w kwestii
bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie
– w testach bezpieczeństwa przeprowadzonych przez niezależną organizację Euro NCAP zdobyła maksymalną ocenę pięciu gwiazdek.
Nowe Renault Arkana wyposażono
w zwiększające poziom bezpieczeństwa i komfortu systemy wspomagania prowadzenia najnowszej generacji, takie jak Easy Pilot – asystent
jazdy w korku i na autostradzie.
Samochód ma zoptymalizowaną
konstrukcję nadwozia oraz zmienioną konstrukcję siedzeń z pasami bezpieczeństwa wyposażonymi

Zgierz ul. Łódzka 28
Łódź ul. Brukowa 2,
Łódź, ul. Przybyszewskiego 176
www.jaszpol.pl, tel. 42 612 12
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Pamiętam jak kiedyś, na ostatnim roku studiów, graliśmy
spektakl dyplomowy. Siedziałem w garderobie z kolegą, nagle
zadzwonił do niego telefon, odebrał... „tak, rozumiem, jutro,
casting do reklamy leku przeciwbólowego... o trzynastej, będę”.
Rozłączył się, wrócił do nakładania sobie podkładu na twarz,
po czym z pełna powagą, przepowiadając sobie wielką karierę,
powiedział: „zaczęło się”.

Przyszło do mnie znienacka. Zupełnie nieoczekiwanie. Uderzyło mnie swoją prostotą. Zachwyciło precyzją. Zdumiało siłą
z jaką przekonało do siebie i otworzyło moje zalęknione serce.
Pamiętam ten dzień dokładnie. Po raz kolejny stałam na rozdrożu. Z aptekarską precyzją ważyłam wszystkie za i przeciw.
Dzieliłam kartę na pół. Rozpisywałam możliwe scenariusze.
Medytowałam, afirmowałam, wizualizowałam. Pudło! Martwy
punkt. Totalny impas.

Od tego dnia używam tego zwrotu zawsze, gdy dochodzi do
ważnego przełomu. Czy mogę go nie użyć teraz? Pierwszy
obejrzany spektakl w Teatrze Polonia, pierwsza kawa wypita w ogródku na Piotrkowskiej, pierwszy obiad we wnętrzu
restauracji. Wszystko cieszy bardziej niż kiedykolwiek, doceniamy to, co było dotychczas niezauważalne i oczywiste. Jeśli
jeszcze, choć na chwile, pojawi się piękna pogada (jak śpiewała
kiedyś Kora – to był faktycznie „wyjątkowo zimny maj”) jest już
pełnia szczęścia. Pełne parki, ulice, galerie handlowe. Radośnie odrzucone maseczki już nie paraliżują nam twarzy, mam
wrażenie, że nawet zaczęliśmy się więcej do siebie uśmiechać.
À propos śmiechu – chwilowo zdradziłem Łódź i emigrowałem do stolicy, by zrealizować w Och-Teatrze farsę w reżyserii
Krystyny Jandy. Duża obsada, absurdalne sytuacje w akcji
spektaklu, wyraziste i farsowo przerysowane role – tego nam
było trzeba. Śmiejemy się non stop, wzajemnie oglądamy, po-lockdown’owa energia połączona z tematyką przedstawienia
jest iście antydepresyjnym zastrzykiem po problemach związanych z pandemią.
Wszystko mnie cieszy – spacer po lesie, smak malinowych
pomidorów, perspektywa urlopu i wyjścia na plażę (staram
się ignorować fakt, ze wciąż nie schudłem na wakacje przed
pandemią, a w ciągu ostatnich miesięcy makarony i pizza na
wynos zrobiły ze mnie wiedeńskiego pączka).
Zagraliśmy już pierwsze spektakle w Monopolis. Entuzjazm widowni dorównywał naszej radości z powrotu do grania. Jakiekolwiek logistyczne problemy związane z utartą pracowników,
czy z wielokrotnym przekładaniem biletów nie są problemami,
tylko wyzwaniami.
Piszę ten felieton w teatrze na próbie (wieloobsadowa sztuka
daje możliwość oddechu, w przeciwieństwie do monodramów
czy dwuosobowej), zaraz skończymy, wracając do domu zrobię
zakupy w warzywniaku, na obiad zrobię szparagi z czosnkiem
i młode ziemniaki. Wieczorem poczytam książkę na balkonie...
Normalność, zwyczajność... zaczęło się – cieszmy się tym. Tego
wszystkim życzę. I zdrowia.
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Fot. Joanna Jaros

Bardzo proste
pytanie

Kamil Maćkowiak
aktor, reżyser, scenarzysta i choreograf

Laureat ponad dwudziestu nagród teatralnych, Prezes Zarządu Fundacji Kamila Maćkowiaka, dyrektor artystyczny
Sceny Monopolis. Jednym z najsłynniejszych jego spektakli jest monodram „Niżyński”. Zagrał główną rolę w filmie Jerzego Stuhra „Korowód”, grywa w licznych
serialach. Od kilku lat produkuje spektakle pod szyldem własnej Fundacji.

I nagle – EUREKA! Przyszło mi do głowy, a właściwe do serca,
bardzo proste pytanie. A brzmiało ono tak: „Czy ja tego chcę?”.
„Nie! Nie chcę.” – zdawało się mówić, a właściwe krzyczeć całe
moje ciało. Każda maleńka komórka dawała mi znaki, których
wcześniej nie umiałam, a może po prostu nie chciałam odczytać. Doskonale wiedziałam, że tego nie da się już odusłyszeć.
Dlatego zagłuszałam, ignorowałam, spychałam na dno serca.
Aż do tego momentu. Do chwili, w której dziecinnie proste
pytanie przebiło kokon, w którym tkwiłam od lat. Uwierał przy
każdym najmniejszym ruchu.
Przywykłam. Dzielnie znosiłam tę niewygodę. Tak bardzo nie
chciałam nikogo urazić, zawieść, rozczarować. Na tyle mocno
weszłam w przypisaną mi rolę, że nie zauważyłam jak bardzo
zawodzę samą siebie. Jak trudno jest mi dotrzymać danego
sobie słowa. Jak łatwo potrafię z siebie rezygnować chowając
się w zbyt ciasnym kokonie, z którego wystaje mi tylko czubek
głowy. W końcu pękł. Jak dobrze. Spadł ze mnie, a wraz z nim
spadł kamień z serca i rozsypał się na drobne kawałki. Poczułam ulgę. Powrócił spokój. W kącikach ust pojawił się uśmiech,
a z oczu popłynęły łzy. Zmyły zmęczenie ostatnich lat. Odsłoniły piegi, które przypomniały mi jak bardzo kocham słońce. To
takie ważne, żeby być blisko siebie. Bo tylko wtedy możemy być
blisko drugiego człowieka. A my tak często o tym zapominamy.

Fot. Michał Marzec

Felieton

Felieton

Zaczęło się,
cieszmy się tym

Kasia Malinowska
certyfikowany coach, trener

Trenerka rozwoju osobistego, certyfikowany coach, ambasadorka fundacji
Sukces Pisany Szminką oraz programu
Sukces To Ja. Ekspertka w zakresie budowania pewności siebie. Prowadzi szkolenia
oraz sesje coachingowe w języku polskim
oraz angielskim.

Każdego dnia zadajemy sobie nawzajem setki nieistotnych
pytań. Ślizgamy się po powierzchni zapadając w emocjonalny
letarg, który pogłębia naszą samotność. Nie jesteśmy do niej
stworzeni. Potrzebujemy relacji równie mocno jak powietrza.
Dobrych relacji. Zdrowych, harmonijnych i partnerskich. Takich, w których możemy poczuć się jak w domu o solidnych
fundamentach. W domu, który jest oazą spokoju, synonimem
bezpieczeństwa. Wszystko co nas haczy, uwiera, dotyka do żywego jest sygnałem, który zaprasza do głębszej refleksji. Jest
przestrzenią na to cudownie proste pytanie, które wraca do nas
niczym bumerang. Warto je złapać we właściwym momencie
i głośno zapytać: „Czy ja tego chcę? Czy ja tego naprawdę chcę
dla siebie?”.
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Felieton
Fot. Krzysztof Pietrzak

Pawilon
towarzyski
Mateusz Lipski
właściciel agencji PROGRESSIVO

Związany z branżą marketingu nieprzerwanie od 2001 roku. Twórca marek, strategii
komunikacji, sloganów i haseł reklamowych,
które trwale zapisały się w świadomości
masowej. Kreatywnie wspiera i angażuje się
w kampanie społeczne, promocję wydarzeń
oraz instytucji kultury.

Szczególne daty, rocznice czy jubileusze skłaniają do refleksji
i podróży. Czasem podróży w głąb siebie, a czasem do miejsc,
które na naszej drodze, w sposób uświadomiony lub nie, odcisnęły swój wyraźny ślad. Nigdy dotąd nie zastanawiałem
się, co czyni człowieka takim, a nie innym. Co wpływa na jego
charakter, wartości i zasady. Jakim sposobem i dzięki jakiej
energii w życiu pojawiają się konkretne osoby.
To miejsce, którego historia, niczym pigułka, zawiera w sobie
moc zakrętów. Czasem królewskie, czasem carskie. Polskie,
rosyjskie, białoruskie, tatarskie. Rzymskokatolickie, prawosławne, żydowskie i muzułmańskie. Zawsze szczere, życzliwe,
otwarte i bogate mądrością ludową.
To miejsce pochodzenia moich dziadków, którzy – mimo niemal sąsiedzkiego zamieszkiwania – spotkać się mieli dopiero
w niemieckim obozie pracy. Miejsce, w którym dziadek jeszcze
przed wybuchem wojny zdążył wybudować charakterystyczny
regionowi drewniany dom z okiennicami. Dom, który stoi na swoim miejscu do dziś, jednak dziadkom nigdy nie było dane w nim
zamieszkać. Ich miejscem w powojennej Polsce okazała się Łódź.
To miejsce, które pomimo upływu czasu nie zatraca w sobie
urzekającej, a dla niektórych wręcz egzotycznej prawdziwości.
Nadal „zaciąga”, jak coś mówi. Niczego nadto nie komplikuje.
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Z serca dać drugiemu człowiekowi zawsze chętne. Stoi mądrością przodków, ale uczyć się nowego i otwartością imponować
potrafi. Tu kościół, tam cerkiew, gdzie indziej synagoga. Tu
zajazd staropolski, tam gościniec u tatarów. Świadome siły
swej różnorodności.
To miejsce, na które inaczej patrzyłem, i które inaczej przeżywałem jako dziecko. Nawet dwadzieścia czy dziesięć lat temu nie
byłem gotów dostrzec całości jego kolorytu. Niezatracalnych
cech, ukształtowanych przez zwroty historii w tym tyglu narodowości, kultur i wyznań. Tyglu, który bezsprzecznie odnajduję
w sobie. W duchu i zawiłościach charakteru oraz na ciele – skośnawe oczy podarowali mi zapewne tamtejsi przodkowie.
Piszę ten tekst w Pawilonie Towarzyskim – lokalu na wskroś
współczesnym. Pośród rozmów słysząc języki: polski, angielski, niemiecki. Pośród gości widząc artystów i aktorów młodego pokolenia. Pośród niezwykle zadbanych przestrzeni miasta,
które jest dumne z tego, jakie jest i w jakim punkcie się znajduje.
Pośród lokalnych, którzy dowody swojej tolerancji i szacunku
do drugiego człowieka dają każdego dnia, a o potrzebie stawiania oporu ciemnocie mówią głośno.
Wracając ze swojej nieco sentymentalnej podróży na Podlasie
wiem, że nic nie bierze się z niczego, a wszystko z czegoś wynika.

Zaplanuj
ślub marzeń!

Studio Florystyki Ślubnej
Łódź, ul. Tatrzańska 30
42 676 21 62 | 42 672 33 33
www.skrzydlewska.pl
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