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Nie wiem, skąd nagle tyle spokoju we mnie. Zawsze, gdy tworzyli-
śmy kolejne wydania magazynu, przypominało to zaciętą walkę. 
Nerwów i stresów było tak dużo, że wychodziłam z niej ledwo żywa. 
Gotowa natychmiast wszystkich i wszystko rzucić. Nie raz mówi-
łam, że kończę z tym, bo każdy numer to dla mnie co najmniej rok 
życia mniej. Ale... 

Tym razem jest zupełnie inaczej. Na oceanie błogi spokój, żadnych 
sztormów, ba nawet małych fal nie ma. Tylko leciutka bryza po-
zytywnych emocji. Zaczęłam się nawet zastanawiać, czy w ogóle 
uda się nam wydać to LIFE IN? No bo, jak to tak bez nerwów...? 

Już taka jestem, że żeby działać, muszę zrozumieć. I zrozumiałam. 
W ostatnim czasie wokół siebie spotykam samych szczęśliwych 
ludzi. Albert Schweitzer, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, po-
wiedział kiedyś, że szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, 
jeśli się ją dzieli. To mądre słowa mądrego człowieka. A w obec-
nych czasach pandemii mają szczególne znaczenie. Mając wokół 
szczęśliwych ludzi, sama poczułam, że też mogę być szczęśliwa. 

Zastanawialiście się nad tym, co sprawia, że odczuwamy szczęście? 
Jeden powie, że zdrowie, inny, że miłość, a jeszcze inny, że dająca 
spełnienie praca. Wszyscy mają rację pod jednym warunkiem - trze-
ba umieć dostrzec je wokół siebie i w sobie. Szczęście to przecież 
stan ducha (ciała zresztą też), którego wywoływania i wzmacniania 
można się nauczyć. Nie wiecie jak? Może podpowiedzią będzie to, 
skąd szczęście czerpią bohaterowie tego wydania.

Aktor Kamil Maćkowiak jest szczęśliwy, ponieważ udało mu się 
przetrwać czas pandemii i teraz, jak sam mówi, może realizować 
swoje wszystkie marzenia.

Biznesmen Jahidul Islam urodził się w Bangladeszu, mieszka 
w Łodzi i pokazuje dziś swoim rodakom, jak piękna jest Polska. 
Realizuje się dzięki podróżom i publikując swoje filmy. Mówi, 
że jego misją jest być szczęśliwym i dawać szczęście innym.

Muzyk Alfredo Rodriguez swoje szczęście znalazł w muzyce, 
która jest nierozerwalną częścią jego życia, zjawiskiem, które 
kocha najbardziej.

To tylko trzy przykłady. W środku znajdziecie inne, a jeszcze więcej 
jest ich wokół Was. Tylko rozejrzyjcie się uważnie. Szczęście od wie-
ków jest tym, do czego dążymy. Wiecie dlaczego? Ponieważ szczę-
ściu towarzyszą liczne korzyści. Lepiej radzimy sobie ze stresem, 
jesteśmy zdrowsi i bardziej efektywni w działaniu. Dlatego życzę 
Wam, abyście zawsze byli szczęśliwi. Sobie zresztą też tego życzę!

Dzień dobry
Szczęście jest motylem: próbuj je złapać, a odleci. 
Usiądź w spokoju, a ono spocznie na Twoim ramieniu.

(Anthony de Mello)

Miłej lektury!

Redaktor naczelna
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ARTKOMBINAT SCENA MONOPOLIS
Ach spij kochanie.., Każdemu wolno kochać, Już nie zapomnisz mnie… 
Szlagiery dwudziestolecia międzywojennego są ciągle popularne, mają 
wiernych słuchaczy i to nie tylko wśród starszego pokolenia. Piosenki Jerzego 
Petersburskiego, Henryka Warsa, Zygmunta Karasińskiego ze znakomitymi 
tekstami Jerzego Jurandota, Juliana Tuwima czy Mariana Hemara wyko-
nywali cieszący się popularnością artyści kabaretowi oraz aktorzy grający 
w komediach i melodramatach: Eugeniusz Bodo, Tola Mankiewiczówna, 
Zula Pogorzelska, Hanka Ordonówna czy Adolf Dymsza. Współcześni 
Artyści przypomną te wspaniałe piosenki w nowych aranżacjach.
4 października, godz. 19

FILHARMONIA ŁÓDZKA
Niezwykłe koncerty łączące nieśmiertelną muzykę zespołu Queen 
z symfonicznymi aranżacjami w wykonaniu chóru i orkiestry Alla 
Vienna już od ośmiu lat zachwycają fanów twórczości legendarnej 
grupy. Na blisko 250 dotychczasowych koncertach pojawiło się około 
200000 widzów. Muzycy Alla Vienna w mniejszym składzie wystąpili 
także na premierze filmu „Bohemian Rhapsody” w listopadzie 2018.
2 października, godz. 16 i 19.30

KEJA PUB
Podczas koncertu zespołu Ponad 
Chmurami usłyszymy autorskie 
kompozycje artystów do wierszy 
polskich poetek – Marii Konopnic-
kiej, Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej, Wiesławy Kwinto-Koczan 
z najnowszej autorskiej płyty 
zespołu, której premiera odbyła się 
w czerwcu 2021 roku. Nie zabraknie 
także utworów Bułata Okudżawy 
oraz Leonarda Cohena w polskich 
tłumaczeniach. Zespół Ponad 
Chmurami wciąż przemierza kon-
certowe szlaki, grając kilkadziesiąt 
koncertów rocznie w całej Polsce.
26 września, godz. 18

TEATR WIELKI
Benefis z udziałem gości z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycz-
nej Zbigniewa Maciasa zaplanowano na 27 września. W wydarzeniu 
swój udział zapowiedzieli światowej sławy śpiewacy m.in. Rafał Si-
wek, Artur Ruciński oraz Andrzej Dobber. Ponadto galę jubileuszową 
uświetnią tak wybitni artyści jak Dariusz Stachura, Krzysztof Bed-
narek i Jolanta Bibel. Zbigniew Macias to polski baryton o wybitnym 
głosie. Wieloletni solista Opery Narodowej, Teatru Muzycznego oraz 
Teatru Wielkiego w Łodzi, wszechstronnie uzdolniony artysta.
27 września, godz. 19

KLUB WYTWÓRNIA
Na kolejne koncerty powrócił do 
Polski wyjątkowy projekt. Pod szyl-
dem „Muzyka zespołu Metallica 
symfonicznie” wystąpi Scream Inc., 
jeden z najlepszych coverbandów 
Metallica na świecie. Towarzyszyć 
im będzie orkiestra symfoniczna 
Orion. Na koncertach usłyszymy 
największe przeboje Metallica 
w symfonicznych aranżacjach 
wykonanych tak jak na słynnej 
płycie „Metallica S&M”. To blisko 
dwie godziny klasyki rocka/
metalu w niezwykłym wydaniu 
na plenerowym koncercie!
8 października, godz. 19.30

Ponad chmurami

Gdybym był bogaczem...

Scream i orkiestra

Queen symfonicznie

Lata 20…, lata 30…

Let’s Tłok about...

BMW
•  Autoryzowany serwis BMW i MINI
•  Certyfikowany serwis  

blacharsko-lakierniczy
•  Autoryzowany dystrybutor oryginalnych 

części i akcesoriów BMW
• Salon samochodów BMW i MINI

ul. Aleksandrowska 131 C, Łódź   |  42 655 98 47
www.bmw-service-tlokinski.pl
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TEATR MUZYCZNY
To z pewnością najbardziej wyczekiwana premiera Teatru Muzycznego 
w Łodzi, który przyzwyczaił już publiczność do widowiskowych reali-
zacji musicalowych. Pretty Woman w reżyserii Jakuba Szydłowskiego 
to oprawiona znakomitą muzyką opowieść o miłości z gwiazdorską 
obsadą z Malwiną Kusior, Rafałem Szatanem, Olgą Szomańską czy 
Marcinem Jajkiewiczem. Tę ponadczasowę historię miłosną znają wszy-
scy, dzięki kinowemu przebojowi z Julią Roberts i Richardem Gere.
25 września, godz. 18.30

Musicalowa Pretty Woman 

TEATR MUZYCZNY
Obchodzący w tym roku jubileusz 
30-lecia zespół Varius Manx wraz 
z Kasią Stankiewicz zapraszają 
na jubileuszowy koncert, który 
obędzie się w Teatrze Muzycz-
nym. Usłyszymy przeboje z 30 lat 
działalności zespołu: Zamigotał 
świat, Ruchome piaski, Piosen-
ka księżycowa, Kot bez ogona, 
Pocałuj noc, czy Zanim zrozumiesz 
potrafią zanucić miliony Polaków. 
13 października,
godz. 17.30, 20.15

TEATR JARACZA
Aromat świeżych warzyw i owoców, pachnąca zupa grzybowa oraz 
najbardziej wyszukane gatunki owoców morza – barokowy przepych 
Kolacji na cztery ręce może oszałamiać. Do stołu, a właściwie do for-
tepianu zasiada dwóch wielkich kompozytorów XVIII wieku – Jerzy 
Fryderyk Haendel (Emilian Kamiński) i Jan Sebastian Bach (Olaf Luba-
szenko). Ich słownemu pojedynkowi przygląda się tajemniczy i dow-
cipny miłośnik opery, kamerdyner Schmidt (Maciej Miecznikowski).
17 października, godz. 17

KLUB WYTWÓRNIA
Ikona polskiego rocka z charyzmatycznym wokalistą na czele ponownie zawita 
do Wytwórni. Kultu ani Kazika Staszewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. 
Zespół obecny na polskiej scenie od ponad 35 lat stał się – bezsprzecznie – 
kultowy. Mocne teksty, energia i niepowtarzalne, charakterystyczne dla Kultu 
połączenie gitar, trąb i klawiszy, czynią 
ich jedną z najbardziej rozpozna-
walnych rodzimych grup. Na swoim 
koncie mają pokaźną dyskografię, 
uznanie krytyków i rzeszy fanów. Od 
początku istnienia w swoich utworach 
poruszają najistotniejsze tematy i bez 
pardonu obnażają prawdę, gorzko 
patrząc na rzeczywistość, w której 
przyszło nam żyć. Mimo upływu lat 
wciąż są aktualni. Nieustannie koncer-
tują, a ich występy to ponad dwugo-
dzinna dawka porządnego grania.
31 października, godz. 18

KLUB SCENOGRAFIA
Druga odsłona akustycznej trasy 
Michała Wiśniewskiego – zatytu-
łowana Zawsze Naprzód Nigdy 
Wstecz. Po bardzo dobrym przyję-
ciu pierwszej serii koncertów aku-
stycznych, Wiśniewski zapragnął 
dać publiczności jeszcze więcej… 
To prawdziwa gratka również dla 
tych, którzy mieli okazję gościć 
już na koncercie akustycznym 
Michała Wiśniewskiego, bowiem 
w drugiej odsłonie akustycz-
nych brzmień w koncertowej set 
liście usłyszymy aż 16 utworów, 
które nie pojawiły się w pierw-
szej części trasy. Nie zabraknie 
oczywiście znanych przebojów.
21 października, godz. 19

Nie tylko Orła cień

Kolacja na cztery ręce

Kultowy Kult

Zawsze naprzód, 
nigdy wstecz Creativity 

that works.

20 YEARS YOUNG.
www.progressivo.pl

reklama-life-in-creativity-PRESS.indd   1reklama-life-in-creativity-PRESS.indd   1 19/03/2021   16:0219/03/2021   16:02
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Jak widzę repertuar teatru Fundacji Kamila Maćkowiaka 
wypełniony spektaklami do końca roku, to aż serce się 
raduje! Widzę też dwie premiery – „Idioty” i „Zombi”. Czy 
to nie nazbyt odważne w tak niepewnych czasach?

Nie patrzę na to w kategoriach odwagi, ale pewnej de-
terminacji w próbie powrotu do naszej normalności. 
Korzystamy z okresu odmrożenia działalności teatrów, 
w końcu gramy dla pełnej sali, chcemy się skupić na na-
szej teatralnej codzienności. Październikowa premiera 
„Idioty” miała się zresztą odbyć prawie rok temu. Można 
zatem powiedzieć, że póki co odrabiamy zaległości.

Pandemia dała Ci mocno w kość. Fundacja nie mogła wy-
stawiać nigdzie spektakli, ty też nie mogłeś realizować się 
zawodowo w innych teatrach, czy na filmowych planach. 
Co wtedy robiłeś, co czułeś jako biznesmen i jako aktor?

Jak wszyscy byłem przybity sytuacją, zdezorientowany 
i bezradny, ale to przedsiębiorca „oberwał” najbar-
dziej. Nie narzekałem, że nie mogę grać, nie realizu-
ję się, czy nie zarabiam jako artysta, ale bezsilność 
przedsiębiorcy, którego dziecko, czyli mój teatr, moja 
fundacja, idzie na dno – to było bardzo przytłaczające, 
zwłaszcza przy pierwszym lockdownie.

I fundacja mocno ucierpiała – zostałeś praktycznie sam 
na polu bitwy, bo nie stać cię było na zatrudnienie pra-
cowników. Pewnie znowu pojawiła się myśl, by rzucić to 
wszystko i zacząć grać u innych. Ale przetrwałeś. Dzięki 
czemu, a może dzięki komu bardziej powinnam zapytać?

To szereg zdarzeń, właściwie ciąg przyczynowo-skut-
kowy. Po kilku tygodniach marazmu, w który wszyscy 
wpadliśmy, zwyciężył instynkt przetrwania i ratowania 
firmy za wszelką cenę. Mimo iż musiałem się pożegnać 
ze wszystkimi pracownikami etatowymi, bo nie stać było 
fundacji na płacenie pensji, wiedziałem, że mam ze sobą 
też moją grupę projektową, tzn. ekipę, która jest ze mną 
w teatrze – mój ścisły spektaklowy team i to dawało mi-
nimum bezpieczeństwa. Straciłem biuro i administrację, 
ale ekipa teatralna została, a to dzięki temu, że dziew-
czyny mają swoje prace poza fundacją. Postanowiłem 
również zrobić atut z sytuacji, w której się znaleźliśmy. 
Skoro straciłem całe zaplecze administracyjno-biurowe 
zacząłem budować strukturę firmy od początku. Dzięki 
firmie, która zrealizowała dla fundacji usługę doradczą, 
zdefiniowałem na nowo nasze cele, biznesplan, zrobiliśmy 
mapowanie procesów i wprowadziliśmy procedury nie-
zbędne na etapie rozwoju fundacji, w którym się znaleźli-
śmy. Słowem Titanic tonął, a ja zamiast uciekać, planowa-
łem jego dalsze podróże. Myślę, że to było najważniejsze, 
że się nie poddałem – utrzymałem siebie w aktywności 
i walczyłem o przetrwanie fundacji, wierząc, że się uda.

Zostawmy ten mroczny czas i spójrzmy optymistycznie 
w przyszłość. Wspomnieliśmy o dwóch premierach, które 
obejrzymy w Scenie Monopolis jeszcze w tym roku. Jeden 
ze spektakli – konkretnie „Idiota” pokazywany był już przed-
premierowo. Będzie to kolejne hitowe przedsięwzięcie?

Nigdy nie robię spektaklu z myślą, że „będzie hitem”, 
skupiam się na opowiedzeniu historii, obudowaniu i jak 
najatrakcyjniejszym przekazaniu jej w „ręce” widza. 
To nasza publiczność jest hitem i pandemia to tak-
że potwierdziła.

Co to znaczy?

To właśnie publiczność ogromnie nas wspierała przez 
wszystkie lockdowny i kolejne zmiany, które wprowa-
dzał rząd. Ciągle przekładaliśmy bilety i proponowali-
śmy kolejne życzeniowe terminy, a widzowie cierpliwie 
czekali, nie chcieli zwrotu pieniędzy, wsparli także na-
szą zbiórkę publiczną, nie zostawili nas. To widzowie 
są dla mnie sensem tej pracy, nie moje egotyczne plany 
na swój rozwój, czy rozwój firmy. To oni mnie wsparli 
także psychicznie, dając niesamowity feedback, kiedy 
myślałem, że to już nasz koniec. Zacząłem żartować, 
że po pandemii powinniśmy zamienić nasze hasło re-
klamowe z „najbardziej emocjonujący teatr w mieście” 
na „Teatr Fajnych Łodzian”.

Wracając jednak do „Idioty”, o czym jest spektakl?

To wprost niewiarygodnie aktualna historia. Opowieść 
o mikroprzedsiębiorcy, który przez kryzys ekonomicz-
ny na świecie (na potrzeby spektaklu nazwaliśmy go 
właśnie pandemią, choć tekst został napisany kilka lat 
wcześniej) traci wszystko – swoją firmę, dom, jakąkol-
wiek stabilizację. Przypadkowo znajduje w Internecie 
ogłoszenie o dobrze płatnym eksperymencie naukowo-
-medycznym. Zgłasza się, wierząc, że to sposób na łatwe 
pieniądze. Jest tylko jeden problem, podpisuje umowę 
bez czytania… no właśnie i tu się zaczyna cała akcja 
spektaklu. Ten eksperyment to pewna metafora ucisku 
jednostki przez korporacje, rządy, etc… To studium ma-
nipulacji, ale i łamania człowieka.

Jak się pracowało z Agnieszką Skrzypczak?

Fantastycznie. Muszę przyznać, że atmosfera pracy to 
też bardzo ważny element w naszej fundacji. Kameralne 
obsady muszą mieć jakąś chemię miedzy sobą, wzajem-
ną ciekawość, poczucie wzajemnej akceptacji. Agniesz-
ka to mój lek antydepresyjny, my cały czas się śmialiśmy. 
Nigdy wcześniej próby do jakiegokolwiek spektaklu nie 
były tak rozstrzelone w czasie. Przecież to był wielki 
znak zapytania, kiedy w końcu będziemy mogli „Idiotę” 

Teatr 
fajnych 
łodzian

To widzowie są dla mnie sensem tej pracy, nie moje egotyczne plany 
na swój rozwój, czy rozwój firmy. Nie zawiedli mnie w najcięższych czasach, 

gdy wydawało się, że fundacji nic nie może już uratować. Udało się przetrwać 
i teraz wiem, że mogę zrealizować wszystkie marzenia. A aktorsko nigdy 

nie byłem tak zdyscyplinowany i dyspozycyjny. Od kilku lat żyję totalnie bez 
używek, bardzo dużo gram, jestem właściwie w teatralnym cugu – opowiada 

KAMIL MAĆKOWIAK, aktor i prezes Fundacji Kamila Maćkowiaka.
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też było „50 słów”, bo to świetna, uniwersalna historia, 
słodko-gorzka, w której odnajdzie się większość par. Dla-
tego ten spektakl wróci i mogę o tym po raz pierwszy po-
wiedzieć głośno. Repremiera „50 słów” w reżyserii Wal-
demara Zawodzińskiego odbędzie się w kwietniu 2022 
roku, a rolę Leny, mojej żony, zagra Maria Seweryn. Je-
stem bardzo podekscytowany perspektywą współpracy 
z Marysią. To wspaniała, niezwykle charyzmatyczna ak-
torka. Wierzę, że i w tym duecie na scenie będzie iskrzyć.

Którą z obecnych w repertuarze Teatru Fundacji Kamila 
Maćkowiaka sztuk wystawiacie najczęściej?

Widzowie kochają nasze komedie: „Totalnie szczęśli-
wych” i „Cudowną terapię”, gramy je czasem nawet dwa 
razy dziennie: o godzinie 16 i 19, z pewnością mógłbym 
też tu wymienić „Diva show”. To już ósmy rok na scenie 
z Divą i fenomen tego spektaklu wciąż mnie zaskakuje. 
Może dlatego, że to bardzo uniwersalna historia, mimo 
iż na scenie stoi facet przebrany za Tinę Turner i łą-
czy stand-up z psychodramą w iście almodovarowskiej 
oprawie. Lubię to grać. Tylko nie znoszę tych trzech 
godzin przed wyjściem na scenę, kiedy mnie malują, 
robią paznokcie, zakładają gorset, kieckę, perukę 
i szesnastocentymetrowe koturny. Jestem chłopakiem 
w dresie i w takim outficie czuję się najlepiej.

Fundacja działa już jedenaście lat. Utrzymujesz ją bez 
żadnych stałych dotacji. Czy udaje Ci się przetrwać tylko 
dzięki wiernej widowni?

Co jakiś czas udaje nam się pozyskać wsparcie mia-
sta i bardzo sobie cenimy tę współpracę. Mamy też 
firmy, które nas wspierają: Virako, które jest naszym 
biznesowym partnerem oraz firmę Clariant. Dzięki 
nim także przetrwaliśmy te ostatnie półtora roku. Są 
też przyjaciele – przedsiębiorcy z Fundacji LodzArte. 
Dzięki Monopolis zresztą liczymy na pozyskanie ko-
lejnych inwestorów, partnerów, korporacji, które będą 
zainteresowane wsparciem jedynego, takiego jak my, 
teatru w Łodzi. Zresztą nie wyciągamy ręki po pomoc, 
zbudowaliśmy bardzo rzetelną ofertę – przez usługi 
reklamowe, wizerunkowe, po spektakle zamknięte dla 
firm, czy bonusy dla pracowników. Wierzę, że styk kul-
tury i biznesu to przyszłość dla Łodzi i że ten mariaż 
może dać niesamowite efekty. Przykład twórcy Mono-
polis i naszego mecenasa Krzysztofa Witkowskiego 
tylko to potwierdza.

Czego potrzeba, by fundacja bardziej rozwinęła skrzydła?

Nie będę narzekał na brak pieniędzy, oczywiście ich 
zawsze trzeba, ale wierzę, że będziemy mieli szansę, 
by je zarobić. Dzięki temu, że związał się z nami także 
Waldemar Zawodziński, wybitny reżyser i scenograf, 
jestem spokojny także o poziom naszych produkcji. 
Teraz trzeba nam nowego, dużego wyzwania. Model 
współpracy z ArtKombinatem, z którym tworzymy 
ofertę kulturalną w Scenie Monopolis, daje nam sie-
dem, osiem wieczorów w miesiącu dla naszej fundacji. 
To trochę mało, żeby się rozwijać. Dlatego chciałbym, 
żebyśmy zaczęli grywać też w innych miastach – oczy-
wiście w Warszawie, ale nie tylko. Czuję wręcz motyle 
w brzuchu, gdy myślę o zdobywaniu nowej publiczności, 
nowego miejsca, energii innych artystyczno-bizneso-
wych konfiguracji. Oczywiście Łódź zostanie naszą 
bazą, naszym numerem jeden.

zaprezentować widzom. Dlatego, wbrew wszystkiemu, 
ciągle pracowaliśmy i ciągle się śmialiśmy. Wraz z Anią, 
asystentką reżysera Waldka Zawodzińskiego, pod pre-
tekstem nauki tekstu umawialiśmy się w fundacji albo 
u mnie w domu i nie opuszczała nas dobra zabawa. To 
kolejny jasny punkt tego okresu i powrót do odpowiedzi, 
dzięki czemu i komu przetrwałem.

A spektakl „Zombi”, o czym będzie?

Znów bardzo aktualny społeczny problem – uchodźcy. 
Teraz jeszcze bardziej nawet, niż gdy decydowaliśmy się 
na ten tekst. To spojrzenie na problem uchodźców z wielu 
perspektyw, a jednocześnie bezkompromisowy język i te-
atralna forma. To właściwie bardziej transteatralne show 
z trojgiem aktorów (Karol Puciaty, Mateusz Rzeźniczak 
i ja) i trzema Drag Queen: Lady Brigitte, Zicola i Lukrecja. 
Sam jestem ciekaw efektu. Premiera odbędzie się w moje 
urodziny. To nasza tradycja, by grać spektakl w ten dzień. 
Lubię świętować w pracy.

Jesteś pracoholikiem?

Nie sądzę. Postrzegam siebie raczej jako faceta leniwego, 
ale nie pozbawionego pasji. I to ta pasja staję się moto-
rem działania i zmuszania się do codziennej samody-
scypliny. Ja właściwie, przez ostatnie lata, produkuję 
spektakl za spektaklem, jestem w ciągłym schemacie: 
wybór sztuki, proces produkcji, marketing, premiera i od 
nowa. Może to nawet stało się moim sposobem na życie.

Także w pandemii zrealizowaliście premierę Twojego ko-
lejnego autorskiego monodramu „Klaus – obsesja miłości” 
o Klausie Kinskim. To chyba dość ryzykowny temat?

Najszczerzej jak potrafię – to mój najważniejszy spek-
takl od Niżyńskiego, właściwie bardziej najważniejsza 
rola. Rola-przełom, która otwiera przede mną nieco 

inne emploi, rola dla czterdziestolatka, który używa 
już innych aktorskich środków, jest samoświadomy 
i może opowiadać o przekroczeniach jednocześnie nie 
przekraczając niczego w sobie. Nie przekraczając w sen-
sie destrukcyjnym. Niezwykły życiorys Kinskiego i jego 
kontrowersyjna autobiografia jest punktem wyjścia, by 
zmierzyć się z tak skomplikowaną postacią, w pewnym 
sensie potworem, ale także rozliczyć się z zawodem 
aktora, którego Kinski szczerze nienawidził. A przy-
najmniej tak twierdził. Mój Klaus pełen jest sprzeczno-
ści, ale duży nacisk w spektaklu położyłem na to, by go 
zrozumieć, uczłowieczyć, nie grać demona.

Jak widzę z „Niżyńskim” nie możesz się rozstać, czy może 
to bardziej widzowie nie chcą, byś się z nim pożegnał?

Tym razem pożegnam się z „Niżyńskim” bez fajerwer-
ków. Ten niezwykły monodram, dla wielu już spektakl-
-legenda, to każdorazowo wyzwanie, ale i gigantyczna 
satysfakcja. To papierek lakmusowy mojej aktorskiej 
i życiowej formy, a nieskromnie uważam, że nigdy nie 
byłem tak zdyscyplinowany i aktorsko dyspozycyjny. Od 
kilku lat żyję totalnie bez używek, bardzo dużo gram, 
jestem właściwie w teatralnym cugu (nie licząc przymu-
sowych przerw spowodowanych lockdownami), to prze-
kłada się na rezultat mojej pracy na scenie. „Niżyński” 
jest lepszy niż kiedykolwiek – gram głębiej, mocniej, 
pewniej. Jedynie taniec nie jest już tak spektakularny 
– ograniczeń ciała nie przeskoczę, ale w tej historii o nie-
mocy artysty, o umieraniu geniusza to właściwie atut.

Ale o pożegnaniu z jednym tytułem – „50 słów”, ostatnio 
informowaliście w social mediach. Nie sprzedawał się 
zbyt dobrze?

Nie, rozstanie z tym spektaklem było spowodowane sy-
tuacją życiową Kasi Cynke, to jej decyzja, którą musiałem 
uszanować. Uwielbiałem grać z Kasią, jeszcze w Teatrze 

Fundacja ma nową wiceprezes Małgorzatę Grodzińską. 
Czy to oznacza, że kreślicie wspólnie nowy początek?

Jak już mówiłem mam wspaniałą ekipę: Donę, Anię, Ani-
tę, Dżoanę, Olgę, Marka i Łukasza, ale bardzo potrzebo-
wałem osoby, dla której fundacja stanie się takim samym 
priorytetem i wyzwaniem jak dla mnie. Która będzie tu 
na pełen etat, poświęci swój czas, wiedzę, kreatywność. 
Gosia jest dla mnie właśnie kimś takim. Budujemy wspól-
ną wizję, wreszcie realizuje zaniedbane i nieco zakurzone 
pomysły na PR, czy inne działania pozateatralne, na któ-
re dotąd nie było czasu. Jest nie tylko szefową, która 
ogarnia stronę księgową, czy administracyjną w fundacji, 
pisze wnioski o dotacje, czy buduje nasz biurowy zespół. 
Jest też partnerką do kształtowania wizji artystycznej. 
Jej wielofunkcyjność i zaangażowanie daje mi ogromne 
poczucie bezpieczeństwa i wiarę, że razem możemy zre-
alizować wszystkie marzenia.
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Nie miała Pani łatwego początku w Fundacji Kamila Mać-
kowiaka. Trafiała w okresie trwania pandemii, nie przera-
żało to Pani?

Nie. Lubię wyzwania, szczególnie zawodowe, a praca w fun-
dacji pozwala mi wykorzystać zdobyte wykształcenie 
i doświadczenie – studiowałam zarządzanie instytucjami 
kultury w Wenecji i w Paryżu, pracowałam przez wiele lat 
za granicą. Spotkanie z Kamilem Maćkowiakiem było dla 
mnie takim bardzo szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
w moim życiu i myślę, że gdyby nie pandemia, to bardzo 
możliwe, że nie mielibyśmy okazji się poznać. Czas pande-
mii nie był dla nikogo łatwym. I Fundacja Kamila Maćko-
wiaka borykała się z różnymi problemami. Nie mogliśmy 
grać spektakli, a to właśnie sprzedaż biletów jest głównym 
źródłem przychodu fundacji. Nie za bardzo mogliśmy też 
liczyć na różnego rodzaju tarcze, czy środki z minister-
stwa kultury, bo jako fundacja prowadząca działalność 
gospodarczą, nie spełnialiśmy rządowych kryteriów do 
otrzymania wsparcia. To właśnie w trakcie drugiej i trze-
ciej fali pandemii, gdy opracowano zasady przyznawania 
tarcz branżowych, które były wyjątkowo niesprzyjające 
organizacjom pozarządowym, było w fundacji najwięcej 
obaw o przyszłość. Mogliśmy za to liczyć na naszych cu-
downych widzów, którzy z reguły nie żądali zwrotu pie-
niędzy za bilety na spektakle, które musieliśmy odwołać, 
tylko decydowali się na skorzystanie z nich w późniejszym 
terminie. I za to im bardzo serdecznie dziękujemy. Poma-
gali nam także nasi biznesowi partnerzy – firma Virako 
i Clariant oraz nasi przyjaciele z Fundacji LodzArte. Choć 
był to niewątpliwie niełatwy czas w życiu fundacji, który, 
mam nadzieję, mamy już za sobą, myślę, że wniósł też coś 
dobrego – uwypuklił jej mocne strony.

Jakie?

Przede wszystkim to, że mamy bardzo zgraną ekipę, 
gotową stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Wza-
jemnie się wspieramy i sobie ufamy. Po drugie, o czym już 
wspomniałam, mamy bardzo wiernych, wyrozumiałych 
i przemiłych widzów. Po trzecie, o sile Fundacji Kamila 
Maćkowiaka świadczą wyprodukowane przez te wszyst-
kie lata spektakle, niezależne produkcje, z których jeste-
śmy bardzo dumni. Nawet w trakcie pandemii fundacja 
wyprodukowała autorski monodram Kamila Maćkowiaka 

– „Klaus – obsesja miłości”, odbyły się przedpremierowe 
pokazy „Idioty”. Na premierę tego spektaklu zapraszamy 
9 i 10 października. Te wszystkie mocne strony fundacji 
działają dzięki ogromnej charyzmie samego Kamila oraz 
artystycznej i emocjonalnej opiece Waldemara Zawo-
dzińskiego, naszego reżysera i mentora. Praca z nimi to 
spełnienie moich zawodowych marzeń.

Wróćmy na chwilę do finansów. Chciałabym się dowie-
dzieć, w jaki sposób pozyskujecie środki na działalność?

Tak, jak wspomniałam, fundacja prowadzi działalność 
gospodarczą. Naszym głównym źródłem przychodu 
jest sprzedaż biletów na spektakle. W ramach działal-
ności gospodarczej świadczymy również usługi mar-
ketingowe na rzecz naszych sponsorów – partnerów 
biznesowych oraz realizujemy spektakle zamknięte.

A o sponsorów, jak wiadomo w tych czasach, wcale nie jest 
łatwo? Macie stałych, którzy Was wspierają?

Tak, mamy stałych partnerów, z którymi współpracuje-
my już kolejny sezon teatralny i cały czas otwarci jeste-
śmy na współpracę z innymi, szczególnie dużymi firma-
mi. Naszym partnerom mamy sporo do zaoferowania.

Co konkretnie?

Przede wszystkim możliwość prezentacji przed naszą 
publicznością. W trakcie trwania spektakli zawsze in-
formujemy, kto jest naszym partnerem, sponsorem, loga 
partnerów pojawiają się na wszystkich plakatach w prze-
strzeni publicznej, są także w trailerach naszych spekta-
kli. Dzięki coraz większej obecności w mediach, Internecie, 
przestrzeni miejskiej oferujemy coraz więcej narzędzi ko-
munikacji. Mamy też benefity dla pracowników w postaci 
wejściówek, czy zniżek na spektakle. Wiemy, że są bardzo 
dobrze widziane przez pracowników, którzy dzięki temu 
dołączają do rodziny stałych widzów naszego teatru. Re-
alizujemy również spektakle zamknięte, w tym tłuma-
czone na angielski, co jest ważne dla dużych korporacji 
z międzynarodowym zespołem. Komunikat, że dana firma 
wspiera niezależną instytucję kultury, stawia ją w bardzo 
pozytywnym świetle w oczach odbiorców czy potencjal-
nych klientów, partnerów. Co istotne dla biznesu, wsparcie 

Odważnie kreślimy cele na przyszłość, mamy zaplanowany repertuar do końca 
sezonu 2021/2022, pracujemy nad kolejnymi premierami, nie pozwalamy sobie 

na odkładanie projektów ze względu na widmo kolejnych fal pandemii. Planujemy 
i wcielamy nasze plany w życie, zarówno te artystyczne, jak i biznesowe – mówi 

MAŁGORZATA GRODZIŃSKA, wiceprezes Fundacji Kamila Maćkowiaka.

Przyszłość rysuje się 
obiecująco
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Fundacja Kamila Maćkowiaka 
Łódź, ul. Sienkiewicza 55 lokal 31; tel. 794 460 500

e-mail: biuro@fundacjamackowiaka.org; bilety@fundacjamackowiaka.org
www.fundacjamackowiaka.org

Fundacji Kamila Maćkowiaka, to przede wszystkim spo-
sób na pozytywny wpływ na lokalną społeczność, czyli 
działania wpisujące się w Społeczną Odpowiedzialność 
Biznesu (CSR) danego przedsiębiorstwa. Dzięki takiej 
współpracy możemy realizować działania statutowe, czyli 
m.in. zwiększenie dostępności do kultury wśród łodzian, 
w tym z grup wykluczonych społecznie. Dlatego na nasze 
spektakle bezpłatnie zapraszamy osoby, dla których jest 
to często jedyna okazja do obcowania ze sztuką. Obec-
nie realizujemy projekt rezydencji artystycznych (przy 
wsparciu Urzędu Miasta Łodzi), młodych twórców z innych 
miast zaprosiliśmy do współpracy przy naszej nowej pre-
mierze w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego – „Zombi”. 
Chcemy, żeby fundacja była taką platformą do promocji 
sztuki i kultury, wymiany myśli między artystami z róż-
nych miast. Myślę, że brak Fundacji Kamila Maćkowiaka 
w Łodzi byłby mocno zauważalny, dlatego udział biznesu 
w naszej działalności nabiera szczególnego znaczenia.

Ale chyba nie myślicie o tym, by fundacja przestała działać?

Nie, myślę, że ten etap już za nami. Do końca sezonu 
mamy już zaplanowany cały repertuar i nakreślony kon-
kretny plan działań, chcemy się rozwijać. Realizujemy 
kolejne premiery, działania w mediach i coraz ciekaw-
sze projekty z partnerami. W przypadku jakichkolwiek 
lockdownów na pewno nie będziemy decydowali się 
na przenoszenie naszych spektakli do Internetu. Je-
steśmy zbyt małym teatrem, abyśmy mogli porywać się 
na wielkie online’owe widowiska, które i tak nie generują 
wystarczających zarobków. Poza tym nie wyobrażamy 
sobie Teatru Kamila Maćkowiaka bez bliskiego spotka-
nia z publicznością.

Co jest obecnie dla Pani najważniejsze, jeśli chodzi o roz-
wój fundacji? O jakich projektach marzycie, czego potrze-
ba do ich realizacji?

Zależy nam na wzmocnieniu świadomości naszej marki 
– Teatru Kamila Maćkowiaka i mocniejszym utożsa-
mieniu go ze Sceną Monopolis. W tym zakresie mamy 
jeszcze sporo do zrobienia, ponieważ fundacja prze-
szła do Monopolis z Akademickiego Ośrodka Inicjatyw 
Artystycznych w styczniu 2020, tuż przed pandemią. 
Zależy nam również na dotarciu do nowych widzów już 
nie tylko z Łodzi, ale i całego województwa. Myślimy 
również o wyeksportowaniu marki Fundacji Kamila 

Maćkowiaka poza teren województwa i prezentowaniu 
naszego repertuaru w innych dużych miastach. Ważne 
jest dla mnie również pozyskanie nowych partnerów 
biznesowych i oczywiście produkcja nowych spektakli. 
Zakładam, że nadal realizować będziemy nie mniej niż 
trzy premiery w roku. Chciałabym też, by w dłuższej 
perspektywie wystawiać więcej sztuk, z bardziej róż-
norodną obsadą. Wiem, że Kamil realizuje się również 
jako reżyser, scenarzysta i producent, dlatego kolejne 
projekty będą angażowały go również pod tym kątem. 
Mam też nadzieję, że niebawem wrócimy na festiwale 
teatralne, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a mamy 
na nich co pokazać, chociażby rewelacyjny monodram 
„Klaus – obsesja miłości” czy niezwykle aktualnego 
„Idiotę” z doskonałą Agnieszką Skrzypczak.

A czego oczekujecie od widzów?

Po prostu tego, by nadal z nami byli, a my ze swojej 
strony zrobimy wszystko, by nigdy ich nie rozczarować.

Ma już Pani swoją ulubioną sztukę w repertuarze Fundacji 
Kamila Maćkowiaka?

Lubię wszystkie, ale polecam serdecznie „Klausa – 
obsesję miłości”. To naprawdę świetny monodram 
w wykonaniu Kamila. Myślę, że w niczym nie ustępuje 
„Niżyńskiemu”. Widzom spragnionym komedii szcze-
gólnie polecam „Cudowną terapię” – nie znam nikogo, 
kto by się nie odnalazł w tej przezabawnej historii.

Ile osób współpracuje z fundacją, bo nie wierzę, że w dwój-
kę jesteście w stanie nad wszystkim zapanować?

To prawda, że z Kamilem nie dalibyśmy sami rady, 
dlatego na co dzień pracują z nami jeszcze dwie osoby 
i mamy oczywiście całą ekipę produkcyjną, którą wi-
dzowie doskonale znają z naszych spektakli. Do tego 
zespół tworzą świetni artyści, Waldemar Zawodziński 
i współpracujący z nami aktorzy. To dzięki tym osobom 
Fundacja Kamila Maćkowiaka tworzy od jedenastu lat 
niezależny, wysokiej jakości teatr.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Izabela Urbaniak
Make-up Kamila Lewandowska
Sesja zrealizowana w Monopolis

Idiota

Opowieść o mikroprzedsiębior-
cy Karolu (Kamil Maćkowiak), 
który przez kryzys ekonomicz-
ny na świecie traci wszystko. 
Przypadkowo znajduje w intre-
necie ogłoszenie o dobrze płat-
nym eksperymencie naukowo-
-medycznym pewnej lekarki 
(Agnieszka Skrzypczak).

Wigilia

To klasyczny dramat skompli-
kowanych relacji kat-ofiara. 
To  próba złamania niezłom-
ności człowieka, wartości jego 
ideałów. Walka bezwzględnego 
urzędnika policji (Kamil Mać-
kowiak) z   wolnomyślicielką 
(Milena Lisiecka) przeradza się 
w walkę silnych osobowości. 

Klaus – obsesja miłości

Punktem wyjścia do monodra-
mu (Kamil Maćkowiak) jest au-
tobiografia Klausa Kinskiego 
pt.  „Ja chcę miłości”. To  stu-
dium obsesji, namiętności, 
gniewu i skrajnych emocji, któ-
re niszczyły nie tylko samego 
bohatera, ale i wszystko wokół. 
To studium geniusza, który oka-
zał się potworem. 

Śmierć i dziewczyna

Gerard (Kamil Maćkowiak), 
były opozycjonista, jest praw-
nikiem i twarzą nowo powsta-
jącego rządu po upadku reżi-
mu. Jego żona Paulina (Jowita 
Budnik) była ofiarą przemocy 
i  brutalnych eksperymentów 
w trakcie internowania. Pewnej 
nocy do ich drzwi puka gość…
(Mariusz Słupiński). 

Diva show

DIVA mieści się w  konwencji 
stand-up’u. To historia męż-
czyzny ze zdiagnozowanym 
zaburzeniem osobowości „bor-
derline”, narcystycznie uzależ-
nionego od potrzeby akceptacji, 
marzącego o  uznaniu i   byciu 
gwiazdą. Z fantazji rodzi się jego 
kreacja idola – Tiny Turner. 

Totalnie szczęśliwi

Ona (Ewa Audykowska-Wi-
śniewska) jest aktorką pracu-
jącą w seks telefonie, on (Kamil 
Maćkowiak) błyskotliwym pi-
sarzem, który niczego nie wy-
dał. On przychodzi pożyczyć 
prezerwatywy i tak zaczyna się 
pełna zwrotów akcja z happy en-
dem na miarę XXI wieku…

Niżyński 
To kultowy monodram w wy-
konaniu Kamila Maćkowiaka. 
Zdobył kilkadziesiąt nagród 
na  międzynarodowych festi-
walach teatralnych, grany był 
w  trzech językach na  najważ-
niejszych scenach w Polsce i za-
granicą, zdobył uznanie widzów 
i krytyków. 

50 słów

Adam (Kamil Maćkowiak) i Lena 
(dotychczas Katarzyna Cynke, 
teraz Maria Seweryn), w końcu 
mają szansę na spokojną kolację 
z winem, lekką erotyczną roz-
mowę i seks. Niestety z każdym 
kwadransem napięcie rośnie, 
a atmosfera między małżonka-
mi staje się nie do zniesienia.

Cudowna terapia

Joanna (Patrycja Suliman) 
i  Wiktor (Kamil Maćkowiak) 
niegdyś bardzo w sobie zako-
chani, dziś, dobiegając czter-
dziestki, są emocjonalnie wy-
paleni, sfrustrowani; zgrany 
zespół stanowią już tylko pod-
czas kłótni. Na życiowym za-
kręcie trafiają do terapeuty 
(Mariusz Słupiński).  



Co słychać 
świecie?

Życie jest o wiele lepsze, 

gdy dzieli się je z innymi.

Lubię podróżować. Podczas jednej z moich wypraw 
po Polsce nagrałem ją i pokazałem znajomym. Coś, co 

dla Polaków wydaję się być znane i oczywiste, w oczach 
obcokrajowca jest egzotyczne. Postanowiłem wtedy, 

że zacznę nagrywać każdą wyprawę, a swoimi wrażeniami 
będę dzielić się w filmach publikowanych na YouTube, 
Facebooku i Instagramie. I tak powstał Shobuz World 

– opowiada JAHIDUL ISLAM, podróżnik mieszkający w Łodzi, 
na co dzień prowadzący sieć lokali gastronomicznych.
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Sporo Pan podróżuje. Jak wybiera Pan miejsca, które 
chce odwiedzić? To jest impuls, czy siedzi Pan z mapami 
i szuka?

Podróżuję tam, gdzie jeszcze nie byłem. Czasami 
przeglądam mapę świata, a czasami usłyszę rozmo-
wę o miejscu, którego wcześniej nie widziałem, myślę 
sobie wtedy „O, tu mnie jeszcze nie było!” i biorę się 
za planowanie swojej kolejnej wyprawy.

Jak zrodził się pomysł na Shobuz World?

Od zawsze lubiłem podróżować, jestem ciekawy świata. 
Podczas jednej z moich wypraw po Polsce postanowi-
łem ją nagrać i pokazać znajomym. Coś, co dla Polaków 
wydaję się być znane i oczywiste, w oczach obcokra-
jowca jest egzotyczne. Postanowiłem wtedy, że zacznę 
nagrywać każdą swoją wyprawę, a swoimi wrażeniami 
będę dzielić się w filmach publikowanych na YouTube, 
Facebooku i Instagramie. I tak powstał Shobuz World, 
czyli mój świat w podróży.

Czy zawsze ma Pan przygotowany plan, co konkretnie 
pokaże swoim fanom z danego miejsca, czy są to raczej 
działania spontaniczne?

Przed wyjazdem staram się wyszukiwać lokalnych cie-
kawostek, miejsc, do których nie zagląda zwykły tury-
sta, ale nawet kiedy mam opracowany plan wyjazdu nie 
zawsze realizuję go w stu procentach. Ważne jest to, co 
wydarzy się w jej trakcie, a przede wszystkim ludzie, 
mieszkańcy, których poznaję podczas nagrywania. To 
właśnie oni mają bardzo duży wpływ na to, jak finalnie 
wygląda film.

Czym zajmuje się Pan na co dzień? W jaki sposób udaje się 
łączyć codzienne zajęcia i obowiązki z podróżowaniem?

Prowadzę sieć lokali gastronomicznych. Swoje wy-
prawy staram się więc łączyć z pracą. Podróżując 
po Polsce, poznaję nowe miasta, ich mieszkańców 
oraz potrzeby, jeżeli w danym miejscu nie ma nasze-
go lokalu, to zastanawiam się, czy warto byłoby go 

tam otworzyć. Tak łączę przyjemne z pożytecznym. 
A na podróże zagraniczne zawsze znajdzie się kilka 
dni urlopu. W tak globalnym świecie podróżowanie 
nie stanowi żadnego problemu.

Jak lubi się Pan przemieszczać? Co wybiera jako główny 
środek transportu? 

Do miejsca docelowego zazwyczaj podróżuję samo-
chodem lub samolotem. Wszystko zależy od tego, 
jaki dystans mam do pokonania. A na miejscu zawsze 
korzystam z różnych lokalnych środków transportu: 
metra, busów, bryczek konnych, jachtów, a nawet desek 
elektrycznych. To daje mi możliwość spojrzenia na ota-
czający nas świat z każdej perspektywy.

Czy któreś z dotychczas odwiedzonych miejsc  zrobiło na 
Panu szczególne wrażenie?

Wszystkie miejsca są wyjątkowe. Każde ma do zaofero-
wania coś niepowtarzalnego. A jeżeli chodzi o Polskę, 
to śmiało mogę powiedzieć, że wszystkie miasta są 
piękne. Bardzo podoba mi się Kraków, jego architek-
tura oraz budynki, kryjące wiele ciekawych historii. 
Na co dzień mieszkam i pracuję w Łodzi i nie waham się 
mówić, że kocham to miasto. Jest wyjątkowe pod wie-
loma względami. Dobrze mi tu.

Gdzie Pan na pewno nie wróci. Są takie miejsca, których 
już nigdy Pan nie odwiedzi?

Każde miejsce jest piękne, jeśli potrafi się je tylko do-
cenić.

Podróże to spełnienie Pana marzeń? Kto Pana do nich za-
inspirował?

Brat Zahir, któremu zależało, żebym też zwiedził cały 
świat. I cieszę się z tego bardzo.

Która z Pana podroży była taką najwspanialszą, podczas 
której czuł Pan coś, czego nigdy później nie poczuł, a bar-
dzo by chciał?

Bardzo lubię podróżować po Polsce. To bardzo zróżni-
cowany kraj pełen kontrastów. Podczas każdej podró-
ży zachwycam się więc czymś innym; morzem, górami, 
lasami, rzekami lub jeziorami, dzięki czemu każda ko-
lejna podróż po Polsce jest tą najwspanialszą.

Muzea, zabytki, historia, ludzie, natura? Co najbardziej 
fascynuje Pana w odwiedzanych miejscach?

Wszystko po trochu. Każde miejsce jest wyjątkowe. 
Czasami są to muzea, innym razem budowle – ka-
mienice, zamki, a czasami krajobraz. Ale największą 
przyjemność czerpię z poznawania mieszkających tam 
ludzi. Oni zawsze mają do opowiedzenia jakieś ciekawe 
historie, a ja lubię ich słuchać.

Samotnie czy w grupie? Jak zazwyczaj Pan podróżuje? 

Samemu byłoby zapewne ciężko nagrywać moje wy-
prawy, poza tym z przyjaciółmi zawsze podróżuje 
się raźniej.

Czy jest takie miejsce, do którego nigdy nie chciałaby 
Pan pojechać?
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że nie chcę tam pojechać? (śmiech) Chciałabym do-
trzeć wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Moim celem 
są podróże do wszystkich krajów z całego świata.

Czy jest coś, co w całym procesie przygotowywania i od-
bywania podróży cieszy Pana najbardziej?

Najbardziej lubię moment, w którym decyduję, gdzie 
jadę. Wyobrażam sobie wtedy to miejsce, jak będzie 
wyglądać mój film, zastanawiam się, co tym razem 
mnie zaskoczy i czego nowego się dowiem.

Czy znajomość języków odgrywa znaczącą rolę w podró-
żowaniu? Czy ważne jest też, jakie języki znamy i w jakim 
stopniu?  

Bardzo ważna jest znajomość języków, przede wszyst-
kim języka angielskiego, chociażby w stopniu pod-
stawowym, dzięki temu podróże stają się bardziej 
komfortowe. Cały czas uczę się języka polskiego. 
Już udało się trochę, wiem, że nie jest perfekcyjnie, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o gramatykę, ale przykładam 
się do tego z całego serca.

Z kim ze znanych podróżników chętnie wybrałaby się Pan 
w podróż?

Z Martyną Wojciechowską, która była w wielu miej-
scach, wie dużo o świecie i od której mógłbym się 
mnóstwo nauczyć, poza tym tak jak ja jest miłośnicz-
ką motoryzacji.

Najbliższy cel podróży to…

Ameryka Południowa.

Największe marzenie podróżnicze to…

Odwiedzić wszystkie kraje na całym świecie i nagrać 
z tego relacje.

Kogo najchętniej zabrałby Pan w wymarzoną podróż? 
Czy może jednak wybrałby się Pan sam? 

Nie jestem typem samotnika. Lubię ludzi i lubię się 
dobrze bawić. Najchętniej w wymarzoną podróż za-
brałbym więc swoich przyjaciół.

Co podróże zmieniły w Pana życiu?

Kocham życie, a moją misją jest: być szczęśliwym i da-
wać szczęście. Dzięki wszystkim podróżom mogę się 
realizować, nagrywając i publikując swoje filmy. Uro-
dziłem się w Bangladeszu, teraz mieszkam w Polsce 
i mam zamiar pokazać moim rodakom, jak piękny 
jest ten kraj.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler i archiwum prywatne

www.shobuzworld.io
www.facebook.com/Shobuzworld
www.instagram.com/shobuzworld/
www.youtube.com/c/ShobuzWorld
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Z Monopolis współpracuje Pan już od jakiegoś czasu, do 
tej pory tworzył Pan plakaty do spektakli Teatru Fundacji 
Kamila Maćkowiaka, wystawianych w Scenie Monopolis. 
Skąd pomysł, by tym razem zajął się Pan kalendarzem 
Virako?

Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie Krzyszto-
fa Witkowskiego, choć przyznam, że nigdy wcześniej 
nie pracowałem przy takim projekcie. O kalendarzu 
z Krzysztofem rozmawialiśmy już jakiś czas temu, tyl-
ko wówczas wydawało mi się, że ma on powstać z mo-

Brazylia w łódzkiej 
scenerii w nowym 
Kalendarzu Virako

Limitowany nakład, doskonali artyści i wyjątkowa jakość! Po prostu 
Kalendarz Virako. Autorem fotografii do najnowszej edycji kalendarza 

jest znakomity grafik, plakacista MICHAŁ BATORY.

ich plakatów. Okazało się, że mam wykonać zdjęcia do 
kalendarza. Początkowo trochę się zdziwiłem, bo nie 
jestem fotografem, owszem pracuję z aparatem, ale 
nie uważam się za fotografa. A tu okazało się, że mam 
zrobić reportaż. Powiem szczerze, że było to naprawdę 
olbrzymie wyzwanie.

Dlaczego?

Ze względu na tempo i ogrom przedsięwzięcia. Na se-
sje zdjęciowe mieliśmy zaledwie trzy dni. Cała pracu-
jąca przy niej ekipa liczyła kilkanaście osób. Pracowa-
liśmy do późnych godzin nocnych. Blisko trzydziestu 
statystów wspierało na planie dwóch modeli z Bra-
zylii i cztery fantastyczne tancerki z Kolumbii, USA 
i Polski. Do każdego zdjęcia wymyślona była fabuła, 
do której trzeba było wykreować sytuację. Czuliśmy 
się bardziej jak na planie filmowym niż zdjęciowym. 
Zależało nam na oddaniu klimatu Brazylii w łódzkiej 
scenerii. Królowały więc pióra, kostiumy tancerek 
samby, niecodzienne nakrycia głowy i oczywiście 
gorący klimat. Co warto podkreślić w zdjęcia zaan-
gażowana była wielka rodzina Monopolis, czyli Anna 
Rubaj, Michał i Kamila Przybysz, Francesco Mameli, 
a nawet Kamil Maćkowiak.

Co było największym wyzwaniem przy tej realizacji?

Przede wszystkim czas realizacji i zmienna pogoda, 
raz słońce, raz chmury, nawet trochę deszczu, więc 
nie mieliśmy do zdjęć stałego światła. Wyzwaniem była 
też cała logistyka, zdjęć nie realizowaliśmy jedynie 
w Monopolis, ale w wielu miejscach w Łodzi, na Księ-
żym Młynie, przy Dworcu Fabrycznym, w okolicach 
Parku Źródliska, a także w zabytkowym tramwaju z lat 
sześćdziedziątych ubiegłego stulecia.

Ile zdjęć powstało podczas tych trzech dni?

W efekcie myślę, że około dwóch tysięcy. Z nich wybra-
liśmy trzynaście, które ostatecznie znajdą się w Kalen-
darzu Virako. Teraz trwa ich obróbka, zajmują się nią 
wspaniali ludzie z Ukryte w kadrze, czyli Kaja i Kamil 
Głowaccy, którzy byli razem ze mną na planie zdję-
ciowym. Bez nich nie dałbym rady, oni nad wszystkim 
czuwali, za co serdecznie im dziękuję. Wspaniała ekipa. 
Zdjęcia będą nieco nietypowe, będą miały jeden kolo-
rowy wyróżnik, reszta będzie czarno-biała. Jeszcze 
w tym roku kalendarz ujrzy światło dzienne. Sam je-
stem bardzo ciekaw końcowego efektu.

Kalendarz Virako
• Kalendarz Virako to pomysł Krzysztofa Witkowskiego, Prezesa 

Zarządu Virako, Inwestora Monopolis. W 2009 roku zainicjował 
on projekt, wyróżniający się najwyższymi walorami artystycz-
nymi, do którego przez kolejne lata zapraszał wyjątkowych 
artystów dając im całkowitą swobodę kreacji. Zdjęcia do kalen-
darza robili między innymi Chris Niedenthal i Ryszard Horowitz. 
Autorem fotografii, które znajdą się w tegorocznej edycji Ka-
lendarza Virako jest Michał Batory, pochodzący z Łodzi polski 
grafik, plakacista, na stale mieszkający w Paryżu, a od kilku lat 
związany z Monopolis. Tym razem artysta wystąpił w nowej 
dla siebie roli. Kalendarz Virako jest projektem unikatowym, 
nie tylko ze względu na jego autorów i jakość, ale również ze 
względu na limitowany, bardzo niski nakład. Wybitni twórcy są 
gwarancją powodzenia tego niezwykłego przedsięwzięcia.
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będziemy tu wracać!
RICHARD BONA i ALFREDO RODRIGUEZ wystąpili w Łodzi na zakończenie kolejnej 

edycji „Spirit of Łódź. Music festival”. Ich koncert w Monopolis, który zgromadził 
tłumy fanów, można śmiało nazwać najważniejszym wydarzeniem muzycznym tego 

roku. Obaj z ogromną pasją opowiadają o muzyce i wspólnym koncertowaniu.

Czy koncert w Monopolis to Wasz pierwszy występ 
po przerwie spowodowanej pandemią?

Richard Bona: Nie, byliśmy już w sześciotygodniowej 
trasie, ale teraz każdy koncert po pandemii zarówno 
dla nas muzyków, jak i widowni to wielkie wydarzenie. 
W Monopolis graliśmy po raz pierwszy.

Podobało się Wam?

Alfredo Rodriguez: Oczywiście. To jest fantastyczne 
miejsce, w którym przyjęto nas entuzjastycznie. Zawsze 
podkreślam, że lubię wracać do Polski, ponieważ słucha-
cze są tu niesamowici. Bardzo lubię też waszą kulturę.

Richard Bona: Polubiliśmy Łódź i na pewno będziemy 
tu wracać.

A teraz dokąd ruszacie?

Richard Bona: Do końca listopada koncertować będziemy 
w Europie. Nie snujemy dalekich planów, ponieważ wiado-
mo, że sytuacja przez pandemię zmienia się bardzo dy-
namicznie. Teraz chcemy grać jak najwięcej, korzystając 
z tego, że nie ma obostrzeń. Co będzie dalej? Czas pokaże.

Cieszycie się w Polsce wyjątkową popularnością. Co spra-
wiło, że tak gorąca muzyka jest lubiana w naszym, dość 
chłodnym kraju?

Podobała się taka praca, czy woli Pan jednak tworzyć 
plakaty?

Podobała się, ale na pewno nie zostanę fotografem. 
Raczej pozostanę już przy tym, czym zajmuję się całe 
zawodowe życie, czyli tworzeniu plakatów. Ale bardzo 
dziękuję, za to nowe doświadczenie. To była świetna 
przygoda. Nie spodziewałem się, że zrobię kalendarz 
jako fotograf.

Nad czym Pan obecnie pracuje?

Nad wielką wystawą, której jestem dyrektorem arty-
stycznym. Ze sztabem sześćdziesięciu osób przygoto-
wujemy dla znanej francuskiej firmy dób luksusowych 
Van Cleef & Arpels wystawę przepięknej biżuterii. 
Na ponad tysiącu dwustu metrach kwadratowych w Mu-
zeum Narodowym Chin w Szanghaju pokazanych zosta-
nie ponad czterysta  wyjątkowych i cennych prac. Wy-
stawa ujrzy światło dzienne w marcu przyszłego roku.

A w Polsce planuje Pan w najbliższym czasie wystawę 
swoich prac?

Na razie nie. Zbyt dużo mam do zrealizowania zobo-
wiązań zawodowych.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Ukryte w kadrze

Michał Batory i wyjątkowi artyści 
• Michał Batory to jeden z najwybitniejszych współczesnych pol-

skich plakacistów. Jest artystą uosabiającym połączenie dwóch 
kultur: polskiej i francuskiej. Artysta pochodzi z Łodzi, ukończył 
Liceum Sztuk Plastycznych oraz Akademię Sztuk Pięknych w 
Łodzi. Karierę rozwinął we Francji, wnosząc swój niepowtarzalny 
styl w pejzaż miejski. Energię kreatywną niezbędną do wyraże-
nia swojej sztuki odnalazł w Paryżu. W swoim atelier stworzył 
plakaty znane na całym świecie i pokazywane na wszystkich 
kontynentach. Jest prawdziwym „artystą złotnikiem”, który łączy 
w swych dziełach fotografię, rzeźbę i rysunek.

• W dotychczasowych edycjach kalendarza zaangażowani byli 
tacy wyjątkowi artyści, jak:

• Janusz Kaniewski, nieżyjący już światowej sławy designer, 
współtwórca takich samochodów jak Ferrari California, Lancia 
Delta czy Honda Civic,

• Chris Niedenthal, jeden z najbardziej cenionych fotoreporterów 
europejskich. Autor fotografii – ikony polskiej historii – „Czas 
Apokalipsy”. Laureat nagrody World Press Photo w 1986 r. 
za portret sekretarza generalnego węgierskiego KC Jánosa 
Kádára, który trafił na okładkę „Time’a”.

• Jodi Bieber, pochodząca z Johannesburga w RPA dziesięcio-
krotna laureatka World Press Photo, w tym w 2011 roku nagrody 
głównej za zdjęcie okaleczonej przez męża Afganki.

• Ryszard Horowitz, zaliczany do grona najwybitniejszych foto-
grafów na świecie. Uznawany za prekursora obróbki kompu-
terowej fotografii, fotokompozytor.

• Andrzej Pągowski, artysta grafik, autor około tysiąca plakatów 
zapowiadających sztuki teatralne, filmy, festiwale sztuk oraz 
konkursy piosenek.

• Arkadiusz Branicki, jeden z najbardziej rozpoznawalnych foto-
grafów aktu klasycznego w Polsce i za granicą.

• Izabela Urbaniak, wspaniała łódzka fotografka, jak nikt inny 
uwieczniająca kobiece piękno.

• Sebastian Ćwik, doskonale znany w Polsce i na świecie fo-
tograf modowy.
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kraju ludzie są gorący. A może po prostu lubicie taką mu-
zykę. Młodym muzykom zawsze mówię, że trzeba dużo 
koncertować i pokazywać się, bo wtedy publiczność 
nie tylko słyszy, ale też może nas zobaczyć. A na żywo 
muzykę inaczej się odbiera, bardziej bezpośrednio. 
Miałem szczęście wystąpić w bardzo popularnym pro-
gramie kulinarnym i ci, którzy go widzieli, przychodzili 
potem na koncerty i festiwale jazzowe, żeby mnie zo-
baczyć i posłuchać. Wystąpiłem również z Anną Marią 
Jopek, a moja płyta zdobyła tu status złotej. I oczywi-
ście muzyka, którą gram nie jest najgorsza (śmiech). 
Nie policzę, ile w sumie koncertów w różnych składach 
zagrałem w Polsce, było tego trochę.

Na pewno, bo koncertujesz u nas już od ponad 20 lat. Jak 
odbiera nasz kraj, teraz i dwadzieścia lat temu?

Richard Bona: Zaszło wiele pozytywnych zmian, cho-
ciażby podróżowanie z jednej miejscowości do drugiej 
nie zabiera już tak dużo czasu. Miasta wyładniały, po-
wstało wiele nowych miejsc. Dużo zmieniło się na ko-
rzyść, również w muzyce. Zmieniła się także nasza 
publiczność i zdecydowanie przybyło nam jej. Na szczę-
ście pierogi, żurek i polska wódka wciąż są doskonałe.

Jak się spotkaliście na muzycznej drodze?

Alfredo Rodriguez: Pracowaliśmy z tym samym pro-
ducentem muzycznym Quincy Jonesem. Z Richardem 
poznaliśmy się dziesięć lat temu w Szwajcarii i uznali-
śmy, że jako duo pojedziemy w trasę po Azji. Graliśmy 
razem dużo koncertów, współpracowaliśmy też przy 
jednym z moich albumów. Razem koncertowaliśmy też 
w Polsce kilka lat temu, na pewno graliśmy wówczas 
w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Teraz uznaliśmy, 
że zrobimy coś nowego i założyliśmy zespół Richard 
Bona & Alfredo Rodriguez Band, w którego składzie 
znalazło się jeszcze czterech muzyków. I tak trafiliśmy 
na koncert do Łodzi.

Jak się uzupełniacie? Co nowego odkrywacie podczas 
wspólnej gry?

Richard Bona: On jest z Kuby, ja jestem z Afryki z małej 
pipidówy w Kamerunie. Nasze pochodzenie już nas łą-
czy. Artystycznie, Kuba i Afryka są mocno połączone, 
dlatego, to co gramy nazywa się Afro-Cuban.

Skąd znasz słowo pipidówa?

Richard Bona: Będąc kiedyś w Polsce, usłyszałem je od 
kogoś. Jest bardzo dźwięczne, a jak jeszcze zrozumia-
łem, co oznacza to, włączyłem je do swojego słownika. 
Dobrze charakteryzuje miejscowość w Kamerunie, 
w której się urodziłem.

Lubicie być na scenie?

Alfredo Rodriguez: Na niej mogę być naprawdę sobą. 
Pokazać swoje uczucia i wyrazić je. To najprzyjemniej-
sza część bycia muzykiem.

Richard Bona: Na scenie muszę robić wszystko naraz, 
inaczej nie czułbym się dobrze. Lubię grać i śpiewać w tym 
samym czasie. Dorastałem w Afryce, gdzie koncepcja 
muzyki jest nieco odmienna od tej europejskiej. Tutaj 
ludzie skupiają się na jednej rzeczy, chcą perfekcyjnie 

Alfredo Rodriguez: Nasza muzyka bazuje na naszych 
doświadczeniach, doznaniach, na tym, co przeżyliśmy, 
co czujemy.

Skąd czerpiecie inspiracje?

Alfredo Rodriguez: Z wielu stron. Dorastałem otoczo-
ny muzyką, mój tata jest wokalistą. Moja świadomość 
muzyczna ukształtowana była wieloma gatunkami mu-
zycznymi. Słuchałem muzyki z niemalże całego świata. 
Bardzo interesuje mnie folklor z różnych stron świata, 
ale staram się znajdować muzykę, dosłownie w każ-
dej chwili życia. Znajduję ją więc w każdym tchnieniu, 
w każdej podróży, w otaczającej przyrodzie. Każde 
z doświadczeń staram się przeistoczyć w muzyczne 
brzmienie i dźwięki.

Kiedy muzyka pojawiła się w Waszym życiu?

Richard Bona: Moja mama, dziadek, wujkowie – wszy-
scy byli muzykami. W Afryce jest tak, że jeśli żyjesz 
wśród ludzi zajmujących się muzyką, cały czas czu-
jesz ją w sobie. Widzisz kogoś, kto skacze, kto rusza 
się w jakimś rytmie i zaczynasz robić to samo. Byłem 
świadkiem takich zachowań jako mały chłopiec, dlate-
go starałem się naśladować moją rodzinę. Środowisko, 
w którym dorastamy, kształtuje nas. Nie byłbym do-
brym architektem.

Alfredo Rodriguez: Wspomniałem już, że od dziecka 
otoczony byłem muzyką. Urodziłem się na Kubie i od 
siódmego roku życia studiowałem muzykę klasyczną. 
Kilka lat później odkryłem muzykę popularną i jazz, 
dzięki płycie Keitha Jarretta, którą podarował mi 
wujek. Od tego czasu oczarowała mnie improwizacja 
i zacząłem z nią eksperymentować.

Jakie przesłanie niesie Wasza muzyka?

Alfredo Rodriguez: Najważniejsze jest dla mnie, by być 
szczęśliwym. Myślę, że każdy człowiek powinien wal-
czyć o coś takiego, co czyni go ekstremalnie szczęśliwą 
istotą. Dla mnie czymś takim jest muzyka, jest niero-
zerwalną częścią mojego życia, jest zjawiskiem, które 
kocham najbardziej. Moje przesłanie w muzyce jest 
więc takie, by dzięki niej odnajdywać to, co kochamy 
w życiu. Myślę, że przesłaniem powinien być również 
pokój, miłość, połączenie. Szczególnie w tym czasie, 
w którym tak trudny stał się nasz świat. Jest sporo 
kryzysów, nie radzimy sobie z klęskami żywiołowymi. 
Sądzę więc, że nasza muzyka jest naszym skromnym 
wkładem w pokojowy rozwój świata i jego szczęście.

Co chcecie osiągnąć w muzyce?

Alfredo Rodriguez: To jest trudne pytanie. Wydaje 
mi się, że gramy muzykę, bo po prostu jest dla nas 
wszystkim w życiu. Jest jak picie wody. Mogę śmiało 
powiedzieć, że jeśli nie mielibyśmy muzyki, mogliby-
śmy umrzeć. Jest ona częścią nas, częścią naszych 
serc. Jest z nami od zawsze i na zawsze.

Richard Bona: Jest po prostu strawą dla naszych dusz. 
To zdecydowanie coś więcej niż granie koncertów, czy 
nagrywanie albumów. Jest dla nas misją, chcemy spra-
wiać, by nasza publiczność była po prostu szczęśliwa. 
Chcemy polepszyć życie ludzi. My znaleźliśmy w życiu 
coś, co nas uzupełnia i jest to muzyka. Dlatego myślę, 

że jeśli ludzie to zobaczą, to może sami znajdą coś, co 
przynosi im szczęście.

Co jest dla Was ważne w realizowanych projektach?

Richard Bona: Muzyki nie da się zaprogramować. Cza-
sami dostajemy olśnienia, gdy po prostu coś robimy, 
moglibyśmy na przykład wpaść na świetny pomysł, 
wychodząc z tej kafejki. Czasami wchodząc do studia, 
nie jesteśmy w stanie nic nagrać, a następnego dnia 
znajdujemy inspirację, nowy pomysł i wtedy przychodzi 
nam to z łatwością.

Czy moglibyście wykorzystać w jakimś projekcie polską 
muzykę ludową?

Alfredo Rodriguez: Kocham polską muzykę. Dorasta-
jąc, grałem muzykę klasyczną, więc znam Chopina, Pa-
derewskiego, Ogińskiego i od najmłodszych lat lubiłem 
polską muzykę. Uwielbiam muzykę ludową z każdego 
kraju. Słucham dużo muzyki, niektóre piosenki lubię, 
niektórych nie, ale powiem jedno – słuchając muzykę 
ludową obojętnie jakiego kraju, zawsze jestem nią za-
interesowany. Choć sam nie wiem czemu...

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Magdalena Kaczmarek, Ukryte w Kadrze

na przykład grać na pianinie, skrzypcach czy śpiewać 
barytonem. A muzycy w mojej wiosce byli równocześnie 
komediantami, śpiewakami, grajkami, tancerzami.

Podsumujcie swoją muzykę w kilku słowach.

Richard Bona: Good music. (śmiech)

Alfredo Rodriguez: Moje całe życie.

Richard Bona: W każdej muzyce jest zawarte szczę-
ście, nawet jeśli jest nostalgiczna. Jest ona najczęściej 
używaną formą sztuki w naszym społeczeństwie. Nie 
każdy ogląda piłkę nożną, nie każdy chodzi do kina, 
ale uwierzcie mi, każdy słucha muzyki.
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ale wolę pisanie
O wyścigach żużlowych, pisaniu i wydawaniu książek, nieuleczalnej chorobie 

i jej wpływie na życie rozmawiamy z WITOLDEM SKRZYDLEWSKIM, 
autorem książki „Inkwizycja – Grzechy Przeszłości”.

Jeden Witold Skrzydlewski już w Łodzi jest...

No to od teraz będzie nas już dwóch.

Nosi Pan takie samo imię jak ojciec – twórca i prezes firmy 
H. Skrzydlewska. Ludzie was czasami porównują?

Może Pana zaskoczę, ale nie. Grono tych, którzy wie-
dzą, że ja w ogóle istnieję, jest niewielkie. Ci, którzy 
znają nas obu, wiedzą również o tym, że jestem od mo-
jego ojca we wszystkim różny. Ja mam mój własny spo-
sób myślenia, opinie, zainteresowania i predyspozycje. 
Oczywiście jestem synem swego ojca, ale jestem też 

osobnym człowiekiem. A przy okazji dodam, że ojciec 
jest Witold Ryszard, a ja Witold Adam.

Lubi Pan żużel?

Lubię wiele sportów, a żużel akurat się do nich zali-
cza. Gdy byłem zdrowy, a o pandemii nikt jeszcze nie 
słyszał, wraz z przyjaciółmi często bywałem na try-
bunach Orła Łódź. Sam sport jest przyjemny do oglą-
dania, ale znacznie lepsze wrażenie robi na żywo, niż 
w telewizji. Kilka razy byłem również tłumaczem dla 
zawodników. Zdarzało mi się wozić ich w różne miejsca 
w Łodzi i w Polsce.

Mówi to Pan w czasie przeszłym...

Bo w moim przypadku to przeszłość. Kilka lat temu 
poważnie zachorowałem i o sto osiemdziesiąt stopni 
musiałem zmienić swój styl życia. Do tego doszła pan-
demia koronawirusa, która sprawiła, że całkowicie od-
izolowałem się od ludzi. Dziś zawody żużlowe oglądam 
jedynie w telewizji, a moim priorytetem stało się pisanie. 
Właśnie ukazała się moja pierwsza książka „Inkwizycja 
– Grzechy Przeszłości”.

Zdradzi Pan, o czym opowiada, czego dotyczy?

Jest to powieść z gatunku dark fantasy z elementami 
etherpunku, czyli mroczna fantastyka, gdzie technolo-
gia idzie w parze z magią i mistyką. Książka opowiada 
historię świata zniszczonego w gigantycznej katastro-
fie, która była karą boską za grzechy ludzkości. W krót-
kim czasie śmierć poniosły miliardy. Nagły kataklizm, 
który spadł na planetę, spowodował, że pomiędzy wy-
miarami pękły granice. Od tamtej pory świat śmier-
telnych nawiedzany jest przez demony, potwory, ale 
też na Ziemi można spotkać anioły. Po tym bolesnym 
ciosie gatunek człowieczy podniósł się i odbudował, 
lecz z konieczności wybrał inną drogą dla swojego dal-
szego życia. Mentalnie i organizacyjnie ludzie cofnęli 
się do feudalnych czasów i egzystują głównie w wiel-
kich miastach, otoczonych wysokimi murami. Ziemia 
jest zbyt zniszczona, by mogła wyżywić i utrzymać 
przy życiu całą populację, a ludzi otacza bezmiar tra-
gedii. Utworzono Inkwizycję, której zadaniem jest 
walka z nieczystymi bytami. W tej wojnie giną niekie-
dy całe społeczności, ale taka jest cena, którą musi 
płacić ludzkość. Głównym bohaterem powieści jest 
Witeldon Walszarti, jeden z Inkwizytorów. Jego życie, 
otoczenie i myśli stanowią fabułę powieści. W drodze, 
którą kroczy główny bohater, towarzyszą mu przy-
jaciele i wrogowie. A jak wskazuje podtytuł książki, 
w przeszłości każdego z nich znaleźć można różne 
grzechy. Nawiązań do przeszłości świata, wydarzeń 
i postaci jest w mojej powieści pełno.

Do kogo chce Pan trafić z książką?

Na kartach powieści pokazany jest świat, który trudno 
sobie wyobrazić żyjąc w instagramowej czy fejsbukowej 
rzeczywistości. Bohaterów otaczają ciemne moce, źli lu-
dzie i byty. Dostrzec można ciężar podejmowanych przez 
nich decyzji oraz odpowiedzialność za swoje czyny bądź jej 
brak. Brutalność, mocna erotyka, złożone przemyślenia 
sprawiają, że książka jest dla wszystkich tych, którzy lubią 
taką literaturę. Dla młodych i dojrzałych fanów fantastyki.

Realizacja marzeń, próba zaistnienia na polskim rynku 
literackim, czy może sposób na dalsze życie zawodowe – 
czym ta książka jest dla Pana?

To taki rodzaj pamiątki, którą chcę po sobie zostawić. 
Już jako dziecko miałem zacięcie literackie, lecz z po-
wodu natłoku obowiązków szkolnych zawsze porzu-
całem te projekty. Potem, gdy mój organizm zaczął 
szwankować, a tempo zdobywania wiedzy znacznie 
wzrosło, musiałem na długi czas porzucić pasję lite-
racką. Wróciłem do pisania dwa lata temu podczas 
wakacji, które pracowicie spędzałem na budowie od-
działu naszej firmy w Łowiczu. A gdy choroba dała 
o sobie mocniej znać, a ja zrozumiałem, że nigdy już 
nie wyzdrowieję, całkowicie poświęciłem się książce.
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potkania Przed Panem wiele życiowych wyborów. Chociażby taki, 

że czeka na Pana firma H. Skrzydlewska. Uczy się Pan tego, 
jak nią zarządzać, czy jeszcze na to za wcześnie?

Przed chorobą dość mocno angażowałem się w życie 
firmy. Poznawałem ją od podszewki, wykonując różne 
prace – zaczynając od tych najprostszych, typowo 
fizycznych, a kończąc na menadżerskich zadaniach, 
jak analizy działalności różnych części firmy. Jed-
nak choroba wymogła na mnie życie z dnia na dzień. 
Swoje dołożyła pandemia koronawirusa i teraz sta-
ram się nie myśleć o tym, co mnie czeka w najbliższej 
przyszłości. Aczkolwiek dobrze wiem, że oczekiwania 
wobec mnie w kontekście firmy są duże.

A oprócz pisania czym się Pan interesuje?

Historią, polityką i gospodarką. To z rzeczy twardych. 
Uważam, że to ważne dla poczucia przynależności do 
narodu i państwa. Dużo czasu spędzam też w różnych 
światach fantasy, czy science fiction, czytając roz-
maite książki. Gram w gry komputerowe, słucham 
muzyki nie z głównego nurtu, maluję modele do gier 
bitewnych, choć z racji pracy nad książką musiałem 
to mocno ograniczyć, oglądam filmy i seriale w Inter-
necie. Kiedyś byłem bardzo aktywny fizycznie i wysił-
kowo, lecz to również zabrała mi choroba.

Powieść trafia właśnie do dystrybucji. Gdzie będzie można 
ją kupić, dowiedzieć się o niej więcej?

Książka pojawi się na półkach w dwóch trzecich księ-
garni zlokalizowanych w Łodzi i na terenie wojewódz-
twa łódzkiego. Trafi również do niektórych najwięk-
szych sieci księgarni Świat Książki i Empik. Staramy 
się też, aby dotarła do czytelników w innych częściach 
Polski. Trochę później będzie można ją także kupić 
przez Internet w formie e-publikacji.

Łatwo jest napisać i wydać książkę?

Gdzieś przeczytałem, że napisanie książki to raptem 
dwadzieścia procent pracy. Wyzwaniem jest pozostałe 
osiemdziesiąt procent, czyli skład książki, jej korekta, 
wydrukowanie, promocja i wreszcie sprzedaż. Ze swoją 
książką jestem już prawie na końcu całego procesu 
wydawniczego. Została tylko i aż promocja i sprzedaż. 
Dodam, że powieść miała się ukazać na wiosnę tego 
roku, ale przez pandemię musieliśmy zweryfikować 
nasze plany wydawnicze.

Korzysta Pan z pomocy jakiegoś wydawnictwa?

Zdecydowałem się wydać książkę samodzielnie, w mo-
delu self-publishing. To coraz popularniejszy sposób 
na to, aby trafiła ona na rynek szybko, skutecznie i bez 
uzależniania się od wydawnictwa. Zainwestowałem 
w to całe moje oszczędności, więc z niecierpliwością 
będę czekał, jak na nią zareagują czytelnicy.

Wystartowała również strona internetowa, przez którą 
można zamówić książkę.

Stronę www.inkwizycja.com.pl traktuję nie tylko 
jako miejsce, gdzie można złożyć zamówienie. Jest to 
swoiste uniwersum, którego tylko częścią jest książ-
ka. Będzie tam można znaleźć informacje, których 
nie ma na kartach powieści. Ta kwestia jest przeze 

mnie ciągle opracowywana, choć już teraz można 
na stronie przeczytać biografie kilku głównych bo-
haterów. W przyszłości pojawią się również opisy lo-
kacji z książki, wszechświatów, z których wywodzą się 
różnorakie istoty oraz historie organizacji, o jakich 
czytelnik dowie się z „Grzechów Przeszłości”.

A z czytelnikami będzie się Pan chciał spotykać, opowia-
dać o książce, odpowiadać na pytania?

To bardzo ważne, aby czytelnicy, fani czy chociażby 
ludzie ciekawi mieli możliwość interakcji z autorem. 
Mogą wtedy słuchać jego opinii o książce, bohate-
rach powieści, zadawać pytania. Mogą dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy o kulisach jej powstawania i opinii 
autora na temat różnych zjawisk. Niestety choroba 
ogranicza moją mobilność i możliwość takich spo-
tkań. Na dodatek wciąż mamy epidemię COVID-19. 

Wielu ludzi to lekceważy, rozpowszechnia bzdury 
i teorie spiskowe na temat choroby, utrudnia pracę 
medyków, lekarzy, a nawet doprowadza do ataków 
na punkty szczepionkowe. Dla mnie zakażenie wi-
rusem SARS CoV-2 może być śmiertelne. Dlatego 
za wyjątkiem wizyt lekarskich i pobytów w szpitalu, 
unikam otwartych spotkań.

Pańscy rówieśnicy studiują, imprezują, spędzają czas 
na podróżach. Pan siedzi w domu i pisze. Nie zazdrości 
im Pan?

Ani trochę. Jestem osobą wierzącą, co samo z siebie 
jest trudne z racji tego, jak wyśmiewana jest dzisiaj 
wiara. Uważam, że w życiu nie powinno się komuś za-
zdrościć czy pożądać tego, co do nas nie należy. Nie 
jest mi przykro, że inni chodzą na imprezy, a ja nie. 
Nie należę zresztą do osób imprezowych. Nie tęsk-
nię za podróżami. Wolę być na swoim i mieć pod ręką 
wszystko, czego potrzebuję. Większość czasu spę-
dzam w domu, ale nie jest mi z tym źle. Nie obrażam 
się również na opatrzność, że tak mnie pobłogosławi-
ła. Uważam, że życie każdego z nas jest drogą. Gdy 
jest ona pusta, człowiek podróżuje wygodnie, ale nic 
nie pamięta z podróży. Za to kiedy tkwimy w korkach, 
wyprzedzają nas piraci drogowi, mijamy wypadki, 
wtedy dopiero wiemy, że podróżowaliśmy. Dlatego 
nie obrażam się na los i ludzi, że moje życie nie jest 
łatwe, proste i nudne. Wręcz przeciwnie, dzięki temu 
mam materiał, z którego mogę budować mój własny 
dom i plany.

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Magdalena Kaczmarek

„ 
Lubię wiele sportów, a żużel akurat się do 

nich zalicza. Gdy byłem zdrowy, a o pandemii 
nikt jeszcze nie słyszał, wraz z przyjaciółmi 

często bywałem na trybunach Orła Łódź. 
Dziś zawody żużlowe oglądam jedynie 

w telewizji, a moim priorytetem stało się 
pisanie. Właśnie ukazała się moja pierwsza 
książka „Inkwizycja – Grzechy Przeszłości”.

„

miliarda dusz. Będąc niezłomnym, 
mściwym, bezlitosnym egzekuto-
rem ładu i porządku, nie waha się 
w osądach. Gdy czarne chmury 
zbierają się nad metropolią, a staro-
żytne zło, które zdawać by się mo-
gło zgładził za młodu, budzi się do 
życia, mężczyzna ze swoimi ludźmi 
rozpoczyna długą podróż po praw-
dę. W poszukiwaniach nie cofa się 
nawet wtedy, gdy przeciwnikami są 
inni przedstawiciele Oficjum.

Czy uda mu się pokrzyżować plany 
szatańskich pomiotów, uniemożliwić 
schizmę we własnych szeregach i od-
kryć to, czego sam pragnie? Jak wiele 
będzie musiał znieść? Ile poświęcić? 

Co zrozumieć? Wiele pytań, a odpo-
wiedzi mało. Pewne jest tylko jedno. 
Opisywane czasy, to wieki pokuty i era 
przetrwania. Żeby przeżyć, trzeba żyć 
ostro, szybko, pewnie, namiętnie, bez 
wahania i… bez przebaczenia.

Streszczenie powieści „Inkwi-
zycja – Grzechy Przeszłości”.

Dla czytelników LIFE IN
Mamy kilka egzemplarzy powieści „In-
kwizycja – Grzechy Przeszłości”. Aby 
stać się jej właścicielem należy zaglą-
dać od czasu do czasu na nasz profil na 
facebooku. Szczegóły już niebawem.

Inkwizycja
Grzechy Przeszłości

Ziemia, zniszczona ogniem boskie-
go gniewu, przestała istnieć. Świat, 
tak dobrze nam znany, pogrzebany 
został w prochach grzeszników. Od 
zapisanego w annałach historii Dnia 
Kary, minęło już ponad tysiąc ludz-
kich pokoleń. Gatunek człowieczy, 
niczym zboże na odżywionej po-
piołem glebie, wyrósł ponownie. 
Bujnie i licznie. Ludzkość powstała 
na nowo, lecz rzeczywistość nie 
zamierzała już uginać dla niej karku. 
Niebo z Piekłem i innymi wymiarami, 
na stałe wniknęły w szeregi śmier-
telnych. Anioł z demonem stali się 
widoczni dla szarych mas.

By chronić człowiecze ciała i dusze, 
powołano Święte Oficjum, przez 
wielu zwane Inkwizycją. Przed-
stawicielami tej, owianej złą sła-
wą, organizacji są Inkwizytorzy. 
Jeden z nich, Witeldon Walszarti, 
obdarowany świętym mandatem 
i misją, ofiarowaną przez samego 
Stwórcę, strzeże Spero, miasto 
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Inflacja i słabnąca 
złotówka nie są korzystne 

dla oszczędności
O tym, czy należy martwić się postępującą inflacją i spadkiem wartości złotówki, 

jak się przed tym zabezpieczyć i dlaczego warto dbać o dywersyfikację 
naszych ewentualnych inwestycji tłumaczy MARCIN ŚLAWSKI doradca, 

analityk finansowy i właściciel firmy Superior Investment.

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

Marcin Ślawski
Doradca, menedżer i analityk finansowy. Od kilkunastu lat zwią-
zany z branżą inwestycyjną. Certyfikowany Analityk Inwestycyjny 
(CAI) – Związek Maklerów i Doradców (ZMID). Uczestnik między-
narodowego programu z zakresu ekonomii, finansów inwestycyj-
nych 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 Zarzą-
dzania Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności Zarządzanie Spół-
kami Kapitałowymi, studiów podyplomowych Rachunkowość 
i Zarządzanie Finansowe oraz Rynek Nieruchomości. Uczestnik 
kursów z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

„ 
Na dzisiaj ochrona oszczędności przed 

inflacją w postaci inwestowania w obligacje, 
nawet globalne jest w pewien sposób 

ograniczona. Tylko nieliczne instrumenty 
dłużne są obecnie w stanie dać rentowność 

wyższą niż inflacja, a jeśli nawet to 
w większości przy podwyższonym ryzyku 

kredytowym oraz ryzyku stopy procentowej.
„

obecnie w stanie dać rentowność wyższą niż inflacja, 
a jeśli nawet to w większości przy podwyższonym ry-
zyku kredytowym oraz ryzyku stopy procentowej. 
Tradycyjnie mówi się, że na przykład akcje są zabez-
pieczeniem przed inflacją, ale pragnę zdecydowanie 
podkreślić, że akcje nie są dla każdego inwestora i wy-
magają zdecydowanie głębszej analizy.

Często przy okazji inwestowania pojawia się słowo dywer-
syfikacja, czyli coś, co w skrócie możemy nazwać różni-
cowaniem inwestycji w celu zmniejszenia ryzyka. W jaki 
sposób można zmniejszyć ryzyko inwestycyjne?

Jestem zwolennikiem dywersyfikacji w celu właśnie 
optymalizacji ryzyka inwestycyjnego. Dywersyfikację 
można uzyskać na przykład inwestując poprzez reno-
mowane fundusze inwestycyjne. Opłaty w funduszach 
są obecnie znacznie niższe niż jeszcze kilka lat temu, 
dodatkowo mamy możliwość inwestowania również 
na rynkach globalnych. W zasadzie każda inwesty-
cja cechuje się kilkoma czynnikami: płynnością, czyli 
okresem, w którym możemy ją spieniężyć, oczywiście 
rentownością i wahaniami, gdyż rynek praktycznie 
w każdym okresie wycenia dane aktywa trochę ina-

czej. W zależności od tak zwanej fazy cyklu koniunk-
turalnego w gospodarce jedna faza jest korzystniejsza 
dla danego aktywa, a inna mniej korzystna. Jeśli wzię-
libyśmy pod uwagę aktywa takie, jak nieruchomości, 
akcje, surowce (w tym metale szlachetne), obligacje 
i na przykład gotówkę (rozumianą jako lokaty banko-
we), to każde z tych aktywów w jednej fazie zarabia lub 
nawet dobrze zarabia, a w innej wręcz traci. Wzajemne 
powiązanie ze sobą stóp zwrotu w poszczególnych 
okresach nazywa się wzajemną korelacją stóp zwro-
tu. To przedmiot zainteresowania tak zwanej teorii 
portfelowej, a to już kwestia bardziej specjalistyczna 
i indywidualna.

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcie Paweł Keler

*** Materiał należy traktować jako wyłącznie wyraz 
osobistych poglądów autora. Nie stanowi on oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicz-
nej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-
blicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju 
doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji 
kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu fi-
nansowego, jak również innych informacji rekomen-
dujących lub sugerujących strategie inwestycyjne.

Inflacja i coraz słabsza polska złotówka – w ostatnim czasie 
to dwa tematy, które coraz częściej stają się przedmiotem 
zatroskania wielu osób. Są powody, żeby się nimi martwić?

Według danych i informacji dostępnych w komuni-
katach GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
w lipcu tego roku, w porównaniu z analogicznym 
miesiącem ubiegłego roku, wzrosły nawet o około 5 
procent. To dość dużo. W ramach tak zwanego ko-
szyka dóbr ceny jednych produktów wzrosły więcej, 
na przykład ceny materiałów budowlanych, żywności, 
szeroko rozumianej turystyki, a innych mniej. Zdania 
analityków i ekonomistów odnośnie przyszłej inflacji 
są trochę podzielone, jedni uważają, że powinna się 
ona w przyszłym roku utrzymać w okolicach czterech 
procent, zdaniem innych – jeśli nie nastąpi reakcja 
Banku Centralnego, czyli stopniowa podwyżka stóp 
procentowych – to nie jest wykluczony poziom infla-
cji nawet dwucyfrowy za kilka, kilkanaście miesięcy. 
Skutkiem działań Banku Centralnego, tak zwanej eks-
pansywnej polityki monetarnej, jest też stosunkowo 
słaba polska waluta w relacji głównie do euro. Za jedno 
euro trzeba zapłacić aż około czterech złotych i sześć-
dziesięciu groszy (stan na sierpień br.). Ten poziom 
nie był obserwowany od kilkunastu lat. Rzeczywiście 
jest tak, że zarówno wysoka inflacja, jak i słabnąca 
złotówka wydają się martwić Polaków. I to do tego 

stopnia, że według na przykład „Forbesa”, podobno 
jest obecnie w Polsce więcej zwolenników funkcjono-
wania w ramach wspólnej waluty euro niż przeciw-
ników. Z tego wynika, że duża część Polaków nie ma 
zaufania do obecnej polityki Banku Centralnego i 
obawia się o swoje oszczędności zarówno pod kątem 
inflacji, jak i w relacji do euro, dolara amerykańskiego 
czy franka szwajcarskiego. Sytuacja potencjalnych 
sporów z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczo-
nymi są kolejnymi zagrożeniami, które mogą wpływać 
na dalsze osłabienie złotówki, ale mam cichą nadzieję, 
że do poważnych sporów jednak nie dojdzie. Jeśli cho-
dzi o politykę Banku Centralnego, to z moich obserwa-
cji wynika, że przypadek Polski nie jest przypadkiem 
jednostkowym. Część Banków Centralnych na świecie 
zdecydowała się prowadzić podobną politykę. W pe-
wien sposób dla państw jest to opłacalne, po pierw-
sze pod wpływem inflacji dług państwowy realnie się 
zmniejsza (dewaluuje), a po drugie odsetki od tego 
długu pozostają na relatywnie niskim poziomie (po-
niżej inflacji). No ale, tak jak wspomniałem wcześniej, 
dla osób posiadających oszczędności taka sytuacja 
niekoniecznie jest korzystna.

Czy możemy się przed tym zabezpieczyć?

Nie chciałbym, aby moje rozważanie było odczytywa-
ne jednoznacznie jako zachęta to kupowania walut 
obcych. Na pewno jest pewien poziom walut w relacji 
do polskiej złotówki, powyżej którego import staje 
się coraz mniej opłacalny, a importować pewne dobra 
trzeba, na przykład środki produkcji, nowoczesne 
i zaawansowane urządzenia, etc. Musi istnieć swego 
rodzaju równowaga, również na rynku walutowym, 
ponieważ jej zakłócenie powodowałoby konsekwencje 
dla gospodarki. Dlatego mam nadzieję, że gdyby te 
poziomy zostały wyraźnie przekroczone, to dojdzie 
do interwencji Banku Centralnego na rynku walut. 
A jak wspomniałem wcześniej, stopień osłabienia pol-
skiej złotówki jest już dość spory. Na dzisiaj ochrona 
oszczędności przed inflacją w postaci inwestowania 
w obligacje, nawet globalne jest w pewien sposób 
ograniczona. Tylko nieliczne instrumenty dłużne są 
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Co dla Pana jest najważniejsze w biznesie?

Przede wszystkim ludzie, moi współpracownicy. Je-
steśmy rodzinną firmą, taką ją stworzyli moi rodzice 
i ja kontynuuję ich dzieło. Cieszę się, że tak wiele osób 
jest z nami od samego początku. W czasie lockdow-
nu udało nam się utrzymać wszystkie miejsca pracy. 
W tym trudnym okresie nikogo nie zwolniliśmy, wręcz 
przeciwnie, zatrudniliśmy kilka nowych osób.

Skoro Pan wspomniał o pandemii, tak jak w firmie prze-
trwaliście okresy lockdownów?

Gdy okazało się, że Klienci nie mogą do nas przyjeżdżać, 
zaczęliśmy szukać innych rozwiązań. Między innymi 
wdrożyliśmy usługę „Door-to-Door”. Odbieramy samo-
chód od Klienta, przewozimy go do serwisu i wykonu-
jemy wszystkie niezbędne czynności. Następnie odsta-
wiamy pod wskazany adres. Klient nie musi pojawiać się 
w serwisie i nie ma znaczenia, czy jest to spowodowane 

względami bezpieczeństwa epidemiologicznego, czy też 
po prostu wygodą. Z tej usługi skorzystało dotychczas 
wielu naszych Klientów.

Marka BMW w Pana rodzinie obecna jest już od wielu lat. 
Dlaczego właśnie z nią związał się rodzinny biznes?

Z branżą jesteśmy związani od 1979 roku, a od 2002 
z marką BMW. Dwadzieścia lat temu zbiegły się drogi 
– mojego taty, który posiadał znany w Łodzi serwis sa-
mochodowy i szukał nowych wyzwań oraz marki BMW, 
która rozglądała się za doświadczonym partnerem, gwa-
rantującym odpowiedni poziom świadczonych usług. Tak 
nawiązała się współpraca, która trwa nieprzerwanie do 
dziś. Jesteśmy najdłużej działającym Autoryzowanym 
Serwisem BMW w Łodzi. Stawiamy na zaufanych i spraw-
dzonych partnerów. Przez cały czas się rozwijamy – za-
równo my, nasi pracownicy jak i firma. Otworzyliśmy nowy 
salon przy alei Włókniarzy 214, gdzie sprzedajemy samo-
chody BMW i MINI oraz motocykle Kawasaki. Jesteśmy 

BMW Tłokiński to marka związana z Łodzią od 20 lat. Znana zawsze z 
profesjonalnej obsługi i doskonałego serwisu. O planach rozwoju, pracy 

w czasach pandemii i o tym, dlaczego warto korzystać z autoryzowanego 
serwisu, opowiada TOMASZ TŁOKIŃSKI, właściciel firmy. 

Autoryzowanym Dealerem i Serwisem tej marki w Ło-
dzi. Mamy jeszcze kilka interesujących pomysłów, które 
na pewno wdrożymy, ale o nich opowiem przy kolejnej 
okazji – planów biznesowych się nie zdradza.

Obecnie prowadzi Pan między innymi autoryzowany ser-
wis BMW i MINI. Czym się on wyróżnia?

Przede wszystkim prawie dwudziestoletnim doświad-
czeniem i wykwalifikowaną kadrą, która związana jest 
z naszą firmą od początku współpracy z BMW. Ponadto 
nasz Autoryzowany Serwis, zarówno blacharsko-la-
kierniczy, jak i mechaniczny, posiada najnowocześniej-
sze wyposażenie odpowiadające rygorystycznym wy-
mogom producenta. Dzięki temu możemy poszczycić 
się doskonałą jakością wykonywanych usług.

Dlaczego warto serwisować auto w autoryzowanym ser-
wisie podczas gwarancji i po jej wygaśnięciu?

Składa się na to wiele czynników. Po pierwsze mamy pew-
ność, że nasz samochód trafia w ręce profesjonalnych, 
wyszkolonych i stale podnoszących swoje umiejętności 
fachowców. Dzięki temu samochód przez cały czas utrzy-
mywany jest w nienagannym stanie technicznych, ogra-
niczając tym samym możliwość powstania poważnych 
awarii, mogących generować duże koszty. Po drugie, au-
toryzowany serwis, taki jak nasz, ma dostęp do aktualnej 
dokumentacji technicznej, najnowszego oprogramowania 
i systemów diagnostycznych, więc nasze diagnozy są wła-
ściwe, co niewątpliwie pozwala obniżyć koszty napraw. 
Po trzecie, spełniamy wysokie standardy narzucone przez 
producenta samochodów BMW i MINI. Usługi wykonane 
w naszym serwisie objęte są ogólnoeuropejską gwarancją. 
I jeszcze jedna rzecz, myślę, że bardzo istotna z punktu 
właściciela samochodu, który ma zamiar sprzedać auto. 
Serwisowanie samochodów w autoryzowanym serwie 
znacząco podnosi jego wartość w momencie sprzedaży.

W ofercie są także pakiety serwisowe i naprawcze, co 
one oferują?

Każdy z nas może wykupić taki pakiet. Ich zakresy są bar-
dzo różne, ale jedno jest pewne – nie musimy już martwić 
się o niespodziewane rachunki z serwisu. W zależności 
od wybranego pakietu, jednorazowo wniesiona opłata 
może obejmować zarówno czynności przeglądowe, jak 
i usuwanie usterek po okresie podstawowej gwarancji, 
przez określony czas i do konkretnego przebiegu. Warto 
z tego skorzystać, bo kosztów serwisowania nie uniknie-
my, a można je zoptymalizować.

Na co powinnyśmy zwracać uwagę, wybierając serwis?

Przede wszystkim na doświadczenie i podejście do Klien-
ta. Tak jak już wspomniałem, nieustannie podnosimy ja-
kość naszych usług i poszukujemy nowych rozwiązań dla 
Klientów. Wszystko w trosce o ich wygodę. Chcemy, by 
pamiętali o tym, że przyjeżdżając do nas będą czuć się bez-
pieczni i pewni, że ich samochodem zajmują się specjaliści.

Od lat BMW kojarzy się z doskonałą jakością, prestiżem 
i niezawodnością, czy to oznacza, że auta rzadko się psują?

Samochody, które są regularnie serwisowane, rzadko 
się psują. Jeśli pojawiają się usterki to raczej drobne, jed-
nak zawsze może się zdarzyć jakaś awaria. Śmiało mogę 
powiedzieć, że samochody marki BMW są niezawodne.

W BMW Tłokiński kupimy także auta, jakie modele cieszą 
się największym zainteresowaniem?

Posiadamy w swojej ofercie samochody BMW oraz 
MINI. Cała gama proponowanych samochodów jest 
na tyle szeroka, że zaspokaja potrzeby najbardziej wy-
magających odbiorców. Statystycznie najczęściej wy-
bieranym samochodem u nas jest seria 5 – to komfor-
towa limuzyna o sportowym zacięciu, czyli połączenie 
przyjemnego z pożytecznym. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się także samochody z serii X, czyli SUV-y.

A w przypadku MINI, który model wzbudza największe za-
interesowanie?

Cała rodzina MINI wzbudza emocje. W naszych salo-
nach najczęściej wybieranym modelem jest MINI Co-
untryman, który jest chętnie kupowany przez młode 
pokolenie. Zaspokaja zarówno potrzeby studentów, jak 
i rodzin z dziećmi. MINI w klasycznej wersji trzydrzwio-
wej jest chętnie wybierane jako samochód do miasta. 
Zainteresowaniem cieszy się każda wersja silnikowa 
MINI Hatch. John Cooper Works jest przedmiotem 
zainteresowania miłośników szybkiej jazdy.

Czas przygotować auto do zimy? Zwykle, w pierwszej ko-
lejności, myślimy o oponach, ale to chyba niejedyna rzecz, 
o którą należy zadbać?

Oczywiście opony są bardzo ważne, ale równie ważny 
jest stan techniczny pojazdu. Warto sprawdzić stan 
akumulatora, zawieszenia, układu hamulcowego oraz 
płyn w układzie chłodzenia i to, czy jest odporny na ni-
skie temperatury. Należy pamiętać o zimowym płynie 
do spryskiwaczy, a także dobrze jest zadbać o pióra wy-
cieraczek. Warto również zabezpieczyć uszczelki odpo-
wiednim środkiem zapobiegającym ich przymarzaniu.

Zapraszamy do naszego Salonu i Autoryzowanego Ser-
wisu BMW i MINI w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 
131c oraz Salonu BMW i MINI przy alei Włókniarzy 214. 
Zajmiemy się wszystkim.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

„ 
Działamy na rynku od prawie dwudzistu 

lat, dzięki temu możemy się szczycić 
doskonałą jakością usług.

„

Autoryzowany Serwis BMW Tłokiński
Łódź, ul. Aleksandrowska 131 c
tel. 42 655 98 47
www.bmw-service-tlokinski.pl
godziny otwarcia: pn.-pt. 8-18, sob. 9-14

Najdłużej działający 
AUTORYZOWANY 

SERWIS BMW W ŁODZI
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Perfekcyjny content sprzedaje. 
Let’s create together!

Jak uzyskać dobre wyniki finansowe? Poprzez 
doskonałą widoczność w Internecie, rzetelną 
pozycję eksperta i kapitalne więzi biznesowe.

Z dobrym tekstem w sieci jest 
jak z dobrą książką, którą 
czyta się od deski do deski. 
Nie pomijamy szczegółów, nie 
skanujemy wzrokiem – z uwagą 
i zainteresowaniem przecho-
dzimy przez kolejne rozdziały. 
Poprzez ponadprzeciętny con-
tent możemy zbudować silną 
markę i wyraźnie poprawić jej 
widoczność w sieci.

Wartościowe treści powinny zo-
stać napisane zgodnie z wytycz-
nymi Google oraz być zoptyma-
lizowne pod SEO. Dzięki pracy 
copywriterów i ich zaangażo-
waniu strona marki znajdzie się 
na szczycie listy wyszukiwania, 
zapewniając nowych odbiorców 
oraz klientów.

Dobrze prowadzony blog będzie 
nie tylko świetnym sposobem 
na pozycjonowanie marki w sie-
ci, ale też narzędziem służącym 
do komunikacji z klientami. Pu-
blikując merytoryczne, ciekawe 
treści, zachęcimy ich do komen-
towania oraz zadawania pytań. 
Oparte na zaufaniu relacje, 
z pewnością przełożą się na wy-
niki sprzedaży i pozytywny wi-
zerunek marki w sieci. Klienci 
docenią artykuły odsłaniające 
kulisy biznesu. Warto dać się 
poznać bliżej. Dzięki temu biz-
nes stanie się autentyczny, 

Klienci dowiedzą się, z kim mają 
do czynienia, a ich zaufanie do 
marki wzrośnie. W końcu nie 
bez przyczyny mówi się, że za-
ufanie to waluta przyszłości.

Dosłownie chwile decydują 
o tym, czy klient zatrzyma się 
dłużej na stronie. Dlatego nie-
zmiernie ważną rolę odgrywa 
język korzyści, który powinien 
grać główną rolę w teatrze 
słów. Lekkimi i wciągający-
mi treściami, komunikują-
cym o profitach zatrzymamy 
na dłużej uwagę odbiorców.

– W ILS kochamy słowo, igramy 
ze słowem, budujemy słowem, 
kreujemy przez słowa. Uderza-
my słowami w sedno, bo one 
mają moc. Dotrzymujemy sło-
wa, ale nie powiedzieliśmy jesz-
cze ostatniego słowa. Wiemy, 
że tłumaczenia mogą być do-
skonałe, bo opanowaliśmy je 
do perfekcji. Od 2004 roku 
tworzymy firmę tłumaczenio-
wą opartą na wartościach 
partnerstwa, zaufania, profe-
sjonalizmu i bezpieczeństwa. 
Rozwijamy się i kreujemy dla 
biznesu także doskonałe i za-
rabiające treści we wszystkich 
językach świata. Nasi copywri-
terzy z całego świata gratisowo 
dokładają do każdego słowa 
profesjonalizm, terminowość, 

poufność i kreatywny perfek-
cjonizm – mówi Anna Ryman-
-Czarnecka, content marketing 
manager w ILS Content. – Z na-
szych usług korzystają zarów-
no firmy, które dopiero raczku-
ją w sieci, jak i te, które planują 
rebranding czy zmianę swojego 
wizerunku. Wśród klientów nie 
brakuje firm i korporacji z róż-
nych branż, takich jak prawo, 
handel, e-commerce, health & 
beauty, budownictwo, produk-
cja czy technologia. Wszyst-
kim zapewniamy wartościowe, 
merytoryczne treści napisane 
przez copywriterów z różnych 
zakątków świata, specjalizują-
cych się w danej branży.

ILS Content:
• W ILS tworzymy grafiki i  treści po polsku i w każdym innym języku świata:
• na strony internetowe
• do blogów
• do scenariuszy reklamowych, eventowych
• do artykułów specjalistycznych i poradników
• na media społecznościowe
• do e-maili i newsletterów
• do materiałów reklamowych m.in. ulotki, katalogi

ILS CONTENT
Łódź, ul. Zamojska 18 lok. 2
tel. 662 239 499
e-mail: office@ilscontent.com
www.ilscontent.com

Marek Michalik, prezes Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, współorganizator 
trzeciego Kongresu AGD.

– Polska jest numerem jeden 
w Unii Europejskiej pod wzglę-
dem produkcji sprzętu AGD, 
który staje się coraz bardziej 
zaawansowany technolo-
gicznie. Nasz Kongres to naj-
większa konferencja branży 
w Europie. Wspólnie z przed-
stawicielami firm i admini-
stracji państwowej będziemy 
dyskutowali o nowym klimacie 
gospodarczym dla AGD – do-
daje Wojciech Konecki, Prezes 
Związku Pracodawców APPLiA 
Polska, drugi współorganiza-
tor wydarzenia.

Zagłębie produkcji AGD

Organizowany po raz trze-
ci Kongres AGD już na stałe 
wpisał się w kalendarz spo-
tkań branży AGD. Pojawia-
ją się na nim reprezentanci 

Branża AGD spotka się 
w Łodzi po raz trzeci

Kilkuset zaproszonych gości, w tym 
Wicepremier, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 
liczni przedstawiciele branży AGD. Wiele 
paneli dyskusyjnych, Business Mixer AGD, 
spotkania ekspertów – tak zapowiada się 
trzeci Kongres AGD, który odbędzie się w 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
23 i 24 września. W tym roku wydarzeniu 
towarzyszy hasło „Nowy klimat”. 

Branża artykułów gospodar-
stwa domowego już od lat jest 
niezwykle ważnym sektorem 
polskiej gospodarki. W Pol-
sce działa około 30 fabryk, 
które produkują blisko 22 
mln urządzeń dużego i małe-
go AGD. Plasuje to nasz kraj 
na pierwszym miejscu w Unii 
Europejskiej wśród producen-
tów w tym sektorze. W branży 

AGD zatrudnionych jest pra-
wie sto tysięcy pracowników.

– Szczególną uwagę trzeba 
zwrócić na fakt, że prawie 90 
procent produkcji AGD jest 
eksportowana. Wpisuje się to 
idealnie w realizację Strategii 
na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju premiera Mateusza 
Morawieckiego – podkreśla 
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najważniejszych graczy na ryn-
ku. Wydarzenie jest dosko-
nałym forum wymiany myśli 
i dyskusji na tematy istotne dla 
branży. Jest to także najwięk-
sze spotkanie prezesów firm 
produkujących sprzęt AGD, 
nie tylko w Polsce, ale i w całej 
Europie. Uczestniczą w nim 
przedstawiciele producentów, 
importerów, poddostawców, 
dystrybutorów, recyklerów, 
serwisów napraw, eksperci, 
naukowcy oraz reprezentan-
ci rządu i samorządów. Swój 
udział potwierdzili m.in. prof. 
Piotr Gliński, wiceprezes Rady 
Ministrów, Minister Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu oraz Waldemar Buda, 
sekretarz stanu w Minister-
stwie Funduszy i Polityki Re-
gionalnej.

– Gdy podejmowaliśmy decyzję 
o organizacji Kongresu AGD, 
nie mieliśmy cienia wątpliwości. 
W Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej działają najwięk-
sze firmy z branży: BSH, Inde-
sit Whirlpool, Miele. Łódzkie 
staje się zagłębiem produkcji 
AGD. Już teraz firmy działa-
jące w naszej strefie z branży 
i powiązane z nią zatrudniają 

prawie sześć tysięcy osób 
–  mówi Marek Michalik, pre-
zes ŁSSE.

Rząd wspiera branżę

Już kolejny raz gościem spe-
cjalnym Kongresu AGD będzie 
wicepremier prof. Piotr Gliń-
ski. Podczas poprzedniego 
wydarzenia zwrócił on uwagę 
na działania rządu, które zo-
stały wdrożone do tej pory 
i które przełożyły się na rozwój 
gospodarczy. To między innymi 
wszystkie programy socjalne, 
czyli pomoc dla najbiedniej-
szych, dla rodzin i emerytów.

– Dzięki naszym działaniom 
przesunęliśmy kilka milionów 
ludzi do klasy średniej niższej. 
To są w tej chwili nie tylko świa-
domi obywatele, ale i konsu-
menci – wyjaśniał wicepremier 
prof. Piotr Gliński.

A tych faktycznie przybywa. 
Z raportów APPLii wynika, 
że w 2014 roku Polacy na sprzęt 
AGD wydali 7,8 miliardów zło-
tych, a w ubiegłym roku ponad 
10 miliardów złotych. – Polskie 
rodziny bogacą się, wychodzą ze 
sfery biedy, zaczynają bardziej 

racjonalnie funkcjonować i wte-
dy potrzebują większej ilości 
sprzętu AGD – mówi wicepre-
mier Gliński. – Jednocześnie 
rozwój gospodarczy i bogacenie 
się Polaków powoduje, że klasa 
tak zwana średnia przechodzi 
jeszcze wyżej i szuka nowych in-
nowacyjnych rozwiązań. I w od-
powiedzi na te potrzeby branża 
AGD takie dostarcza.

Inwestycje i logistyka jeszcze 
ważniejsze

Łódzka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna to miejsce szcze-
gólnie docenione przez firmy 
z branży AGD. W strefie działa 
ich aż 26. Oprócz udzielonej po-
mocy publicznej, wsparcia me-
rytorycznego, branżę AGD do 
województwa łódzkiego przy-
ciągnęło dobre położenie oraz 
sieć autostrad i dróg ekspreso-
wych. – W Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej jest to 
wiodąca branża. Pod wzglę-
dem produkcji dużego AGD 
jesteśmy liderem w Polsce 
– mówi Marek Michalik. – Moim 
marzeniem jest, żeby do strefy 

I i II Kongres AGD
• Pierwszy Kongres zgromadził bli-

sko 250 osób, w tym producentów, 
poddostawców, dystrybutorów, re-
cyklerów, startupy i usługodawców 
dla branży AGD. Nie zabrakło też 
przedstawicieli rządu, na czele z prof. 
Piotrem Glińskim, wicepremierem 
oraz ministrem kultury i dziedzictwa 
narodowego, Jadwigą Emilewicz, 
minister przedsiębiorczości i tech-
nologii oraz wiceministrem Tade-
uszem Kościńskim. Wydarzenie 
otworzyli Marek Michalik, prezes 
ŁSSE SA oraz Konrad Pokutycki, 
prezes CECED Polska (obecnie AP-
PLiA Polska) oraz BSH Sprzęt Go-
spodarstwa Domowego Sp. z o.o.

• Druga edycja to, w telegraficznym 
skrócie, dwa dni rozmów o branży 
AGD, pojedynek startupów, mi-
niexpo, pokazy technologii 5G i „biz-
nesowe randki”. Do siedziby Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
przyjechali przedstawiciele niemal 
wszystkich producentów sprzętu 
AGD, ich podwykonawcy, dostawcy, 
usługodawcy, startupy, firmy zajmu-
jące się recyklingiem elektrośmieci, 
samorządowcy, politycy i przedsta-
wiciele rządu. W spotkaniu uczestni-
czył wicepremier, prof. Piotr Gliński.

„ 
Branża AGD napędza Łódzką Strefę. Dlatego to 

naturalne miejsce do spotkania, analizy, dyskusji 
o przeszłości, oceny wyzwań, szukania rozwiązań 

i innowacji. W tym roku spotykamy się pod hasłem: 
„Nowy Klimat”, co oznacza wiele ciekawych debat, 

poświęconych m.in. tematom HR-owym, związanych 
z ochroną środowiska, recyklingiem i innowacjami.

Marek Michalik, prezes ŁSSE
„

przyciągnąć jeszcze kilku pro-
ducentów mniejszego AGD.

O sile branży w regionie najle-
piej świadczą kolejne inwesty-
cje. W łódzkiej Strefie działają 
już tacy giganci jak Whirlpool, 
BSH czy Miele. – Budujemy w Ło-
dzi ogromną fabrykę zmywarek 
i centrum R&D. Nasi konkuren-
ci także rozbudowują fabryki. 
Branża rośnie w siłę – mówi 
Konrad Pokutycki, prezes BSH 
Sprzęt Gospodarstwa Domo-
wego. – Produkcja dużego AGD 
w Polsce przekroczyła w ubie-
głym roku 22 miliony sztuk. 
Zwiększona konsumpcja i pro-
dukcja to duże wyzwanie dla 

branży logistycznej. Szczególnie 
jeżeli dołożymy do tego zmniej-
szającą się na rynku pracy licz-
bę kierowców. Niewykluczone, 
że za kilka lat pralki, zmywarki 
czy lodówki z punktu A do punk-
tu B będą rozwoziły autonomicz-
ne ciężarówki.

Takie pojazdy już istnieją i są 
w fazie badań. A zdaniem Mar-
cina Szewlińskiego z Electrolux 
Polska, komercyjne wykorzy-
stanie transportu bezzałogo-
wego będzie możliwe za pięć do 
siedmiu lat. Szacuje się, że w tej 
chwili w Europie brakuje od 80 
do 120 tysięcy kierowców samo-
chodów ciężarowych.

„ 
Drogą do sukcesu w naszej branży jest rozwój 

innowacyjnych produktów i usług, które odpowiedzą 
na nowe potrzeby konsumentów. Potrzebujemy 

kolejnych Inwestycji w centra badawczo-rozwojowe, 
a wszystkie nasze działania musimy realizować 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Konrad Pokutycki, prezes BSP
„

„ 
W minionym roku, polscy konsumenci kupili 

około 7 milionów urządzeń tzw. dużego AGD, co 
stanowiło około 66 procent całości zakupów. 

Ponadto, wartość eksportu dużego AGD wyniosła 
ponad 20 miliardów złotych. Te liczby sprawiają, 
że o tym ogromnym potencjale oraz wyzwaniach 

na przyszłość rozmawiać będziemy na Kongresie. 
Czas na... Nowy klimat inwestycyjny!

Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE
„

Nowy Klimat na Kongresie

Tegorocznej edycji Kongresu 
towarzyszy hasło „Nowy kli-
mat” ponieważ także branżę 
AGD czekają istotne wyzwania 
w związku z polityką europej-
skiego Zielonego Ładu. I nie 
dotyczą one tylko produktów, 
ale wielu procesów związanych 
z branżą, od inwestycji po za-
trudnienie, czy logistykę. Pa-
nele dyskusyjne organizatorzy 
zadedykowali tematom zwią-
zanym z nowym klimatem 
w inwestycjach, zatrudnieniu, 
logistyce oraz recyklingu. Do 
dyskusji zaproszono szefów 
firm, ekspertów i polityków.

Podczas dwóch poprzednich 
edycji do Łodzi przyjechało kil-
kuset gości. Nie inaczej stanie 
się w tym roku. Będzie to dosko-
nała okazja, aby podyskutować 
na temat sytuacji w branży i naj-
ważniejszych wyzwań, jakie są 
przed nią stawiane. Nie zabrak-
nie rozmów o trendach w nowo-
czesnym handlu, wpływie pan-
demii na branżę, innowacjach, 
a także o automatyzacji i opty-
malizacji produkcji, logistyce 
i magazynowaniu oraz HR (od 
ang. human resources).

Podczas wydarzenia prezento-
wane będą nowoczesne techno-
logie w zakresie m.in. produkcji, 
zarządzania, magazynowania 
(tj. m.in. przemysł 4.0, innowa-
cyjne rozwiązania logistyczne, 
magazynowe, automatyzacja 
produkcji, HR, optymalizacja 
procesów, Big Data, i inne). Z tej 
okazji zaproszono na Kongres 
szefów zakupów z Amica, Beko, 
BSH, Electrolux, Elica, Biazet, 
LG, Miele, Samsung, Solgaz 
oraz Whirlpool.

Biznes randki przy stolikach

Kongres AGD to przestrzeń do 
wymiany kontaktów i doświad-
czeń, a także do rozmów B2B, 
na co szczególny nacisk położą 
organizatorzy drugiego dnia. 
Na 24 września zaplanowano 
Business Mixer AGD, czyli spo-
tkanie producentów z poddo-
stawcami oraz usługodawcami 
m.in. startupami oferującymi 
innowacyjne rozwiązania dla 
branży AGD.

Business Mixer to rozmowy 
przy stołach. Zasady są proste. 
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dzą przedstawiciele dużych 
producentów AGD, którzy nie 
zmieniają swoich miejsc. Do nich 
dosiadają się dostawcy kompo-
nentów, dystrybutorzy, firmy 
logistyczne, startupy, którzy 
po kilku minutach przesiadają 
się do następnego stolika.

– Doświadczenie pokazuje, 
że takie rozmowy prowadzą 
często do owocnej współpracy. 
W 90 minut każdy z uczestni-
ków odbywa prawie trzy tysiące 

rozmów i myślę, że może zdobyć 
około stu nowych kontaktów. 
Trzeba byłoby wiele kilometrów 
przejechać albo spędzić bardzo 
dużo czasu na rozmowach tele-
fonicznych, żeby osiągnąć po-
dobny efekt – mówi Agnieszka 
Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE.

Randki biznesowe to szcze-
gólnie szansa dla mniejszych 
graczy na rynku, którzy na co 
dzień nie mają szansy na tak 
bezpośredni kontakt z najwięk-
szymi producentami sprzętu 
AGD na świecie.

Wydarzeniem towarzyszącym 
Mixerowi będzie Giełda Innowa-
cji, na której zostaną zaprezen-
towane nowoczesne rozwiąza-
nia mogące mieć zastosowanie 
w optymalizacji działalności 
firm z branży AGD.

Organizatorzy
APPLiA Polska
• Jest jedyną w kraju reprezentacją producentów i importerów całego 

sektora AGD. Od momentu powstania w 2004 roku, doradza i konsul-
tuje ze swoimi członkami branżowe stanowiska w tematach związanych 
z przemysłem, innowacyjnością, prawami konsumenckimi, efektywnością 
energetyczną, normalizacją czy gospodarką obiegu zamkniętego.

• APPLiA Polska to także monitoring sprzedaży, produkcji i eksportu AGD 
w kraju i Europie oraz eksperci w wielu kluczowych dla AGD dziedzinach. 
Siłą APPLiA są , czyli 29 firm dostarczających łącznie blisko 100 procent 
sprzętu AGD na polskim rynku oraz reprezentujących prawie 100 procent 
całej produkcji AGD w Polsce.

• Do organizacji należą: Amica, Ariston, Atlantic, Beko, Biazet, BSH, Candy, 
Ciarko, Daikin, De’Longhi, Dyson, Electrolux, Fore, Franke, Gorenje, Jura, 
Kärcher, Miele, MPM, P&G, Philips, Samsung, SEB Group, Sharp, Smeg, 
Teka, Vestel, Vorwerk, Whirlpool.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
• Utworzona w 1997 roku w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów. Od lat po-

zyskuje do regionu łódzkiego polskich i zagranicznych inwestorów, którzy wraz 
z rozwojem technologii tworzą wartościowe miejsca pracy. Jedną ze specjali-
zacji ŁSSE jest branża AGD. Przez ostatnie 20 lat zainwestowało w Strefie 26 
firm produkujących sprzęt AGD oraz tych bezpośrednio z nimi współpracu-
jących. Inwestorzy z branży utworzyli ponad 6000 miejsc pracy, co czyni tę 
gałąź kluczową dla rozwoju regionu. Poza doskonałą lokalizacją i wsparciem 
inwestycyjnym, ŁSSE gwarantuje inwestorom z sektora AGD pełne wsparcie 
na każdym etapie procesu inwestycyjnego

„ 
Region łódzki jest 

kluczowy dla branży 
AGD w Polsce, dlatego 

też dobrze, że tak ważne 
wydarzenie branżowe 
odbywa się cyklicznie 

właśnie w Łodzi.
Fabio Pommella, 

Prezes Whirlpool Company Polska
„

Pięknie żyć,
garściami życie brać

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na „Chciałem 
być” – sztukę napisaną i wyreżyserowaną przez 
Michała Siegoczyńskiego. Spektakl inspirowany 
postacią Krzysztofa Krawczyka to subiektywne 
spojrzenie reżysera na fenomen Krzysztofa 
Krawczyka jako artysty i człowieka. To pierwszy 
spektakl o Krawczyku po śmierci artysty.

– Podkreślam często, że w te-
atrze bardzo ważne jest ryzy-
ko artystyczne – otworzyliśmy 
więc nowy sezon prapremierą. 
Zaprosiłam Michała Siegoczyń-
skiego, który pracuje nad spek-
taklem w Teatrze Powszechnym 
już po raz czwarty. Jego język 
teatralny w bardzo interesujący 
sposób eksploruje różne aspek-
ty nowoczesnego myślenia o ko-
medii. To podejście jest bardzo 
bliskie moim poszukiwaniom 
współczesnego języka polskiej 
komedii w teatrze – mówi Ewa 
Pilawska, dyrektorka Teatru 
Powszechnego w Łodzi.

– Próby rozpoczęły się w ubie-
głym roku – najpierw na pod-
stawie sztuki innego autora. 

Reżyser, po jednej czy dwóch 
próbach, poprosił mnie, abym 
dała mu szansę na zmianę. 
Powiedział, że jest w takim 
momencie, w którym czuje, 
że chce realizować własne po-
mysły i reżyserować tylko swoje 
autorskie sztuki.

Podzielił się obawą,  że zbyt 
mocno zaingeruje w sztukę 
innego autora, którą miał reży-
serować. Bał się, że ją zdekon-
struuje, a na to nie zgodziłby 
się ani autor, ani ja. Zapropo-
nował napisanie i wyreżyse-
rowanie sztuki o Krzysztofie 
Krawczyku – powiedział, 
że jest nim zafascynowany 
i od kilku lat myśli o spektaklu 
o Krawczyku. Zgodziłam się.

W grudniu ruszyły próby do 
„Chciałem być” – z tym samym 
zespołem aktorskim i ekipą 
realizatorów. Do głównej roli 
Michał Siegoczyński zapropo-
nował Mariusza Ostrowskie-
go, który także był w obsadzie 
wcześniej ustalonego tytułu 
–  opowiada Ewa Pilawska.

– Pytanie, dlaczego zależało 
mi na wyreżyserowaniu sztuki 
o Krzysztofie Krawczyku, jest 
w jakimś sensie retoryczne. 
Krzysztof Krawczyk to bardzo 
barwna postać, każdy od razu 
rozpoznaje jego twórczość – 
niezależnie od wieku i pokole-
nia. Ja dorastałem razem z tą 
muzyką, ale to właściwie bez 
znaczenia, bo uważam, że nie 
trzeba być kolekcjonerem płyt 
Krzysztofa Krawczyka, żeby 
bardzo dobrze znać jego twór-
czość – mówi Michał Siego-
czyński, reżyser „Chciałem 
być”. – Inspirujemy się posta-
cią Krawczyka, aby dotknąć 
paradoksu bycia gwiazdą sho-
w-biznesu. Interesuje mnie 
przekroczenie pewnej granicy, 
przejście na drugą stronę ekra-
nu telewizora, to znaczy: jak 
bardzo różni się wizerunek iko-
ny popkultury na scenie od jej 
normalnego życia? Jak spotyka 
się wyobrażenie o kimś z prozą 
życia?” – dodaje Siegoczyński.

Prapremiera sztuki „Chciałem 
być” odbyła się 11 września, 
kolejne przedstawienia będzie 
można obejrzeć w październiku, 
listopadzie, grudniu oraz w dal-
szej części sezonu.

Spektakl „Chciałem być” został 
zrealizowany na XXVII Między-
narodowy Festiwal Sztuk Przy-
jemnych i Nieprzyjemnych. Fe-
stiwal współfinansowany jest 
przez Urząd Miasta Łodzi i do-
finansowany z budżetu państwa 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia Tomasz Stańczak
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XXVII MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL SZTUK PRZYJEMNYCH
I NIEPRZYJEMNYCH
Artysta w kryzysie

PAŹDZIERNIK 
2021

DYREKTOR ARTYSTYCZNY: EWA PILAWSKA
TEATR POWSZECHNY W ŁODZI

Sponsor: Patroni medialni:Partnerzy:Organizatorzy:

Festiwal 
współfinansowany 
przez Urząd 
Miasta Łodzi.

Dofinansowano z budżetu 
państwa - ze środków 
Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu

Dwie edycje Festiwalu, 
prapremiera Krystiana Lupy
2 października odbędzie się inauguracja 
XXVII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Co roku 
teatromani, nie tylko łódzcy, czekają na 
to wielkie święto teatru. Sprzedaż biletów 
rozpocznie się 21 września, a Festiwal 
potrwa do 28 października. Co poza 
tym? W Teatrze Powszechnym w Łodzi 
zapowiada się bardzo intensywny sezon.

Gdyby nie pandemia, Festiwal 
odbyłby się na początku roku 
i tradycyjnie otwierałby koro-
wód polskich festiwali teatral-
nych – mówi dyrektor artystycz-
na Ewa Pilawska. –  Program 
nadchodzącej edycji jest mniej 
rozbudowany, ponieważ o 45 
procent zmniejszona została 
dotacja Urzędu Miasta Łodzi, 
który współfinansuje Festiwal 
(otrzymaliśmy zapewnienie, 
że zmniejszenie dotyczy tylko 
tegorocznej edycji) – zaznacza.

Tematem tej edycji będzie 
„Artysta w kryzysie”. – Chcia-
łabym, abyśmy postawili so-
bie pytanie o teatr i twórców 
w pandemii – jak teatr radził 
sobie i jak reagował na sytuację, 
w której wszyscy się znaleźli-
śmy, kiedy cały świat zatrzymał 
się w jednej chwili z powodu epi-
demii koronawirusa? Na inau-
gurację zaprezentujemy „Aleję 
zasłużonych” Jarosława Miko-
łajewskiego w reżyserii Krysty-
ny Jandy. Poza tym pokażemy 
siedem spektakli, między inny-
mi „3Siostry” w interpretacji 
belgijskiego reżysera Luka Per-
cevala – jednego z najwybitniej-
szych współczesnych twórców 
teatralnych. Przed nami rów-
nież panel dyskusyjny – mówi 
Ewa Pilawska.

Szczegółowy program Festiwalu 
dostępny jest od połowy wrze-
śnia na stronie internetowej 

Teatru Powszechnego w Łodzi 
(w zakładce Festiwal).

Prapremiera Krystiana Lupy

Na marzec 2022 zaplanowana 
jest kolejna edycja Festiwa-
lu – już zgodnie z normalnym 
rytmem. – Na przyszłoroczną 
edycję wspólnie z warszawskim 
Teatrem Powszechnym (w ra-
mach międzynarodowego pro-
jektu teatralnego „Prospero 
– Extended Theatre” realizo-
wanego w Awinionie) przygo-
tujemy prapremierę nowego 
spektaklu  Krystiana Lupy – 
„Imagine 2”. Inspiracją dla po-
wstania spektaklu jest historia 
kontrkultury lat 60. i 70. oraz 
życie i twórczość Johna Len-
nona – zapowiada dyrektorka 
Teatru Powszechnego w Łodzi.

Nowa komedia Machulskiego

 – W tym sezonie zaprosimy 
również na prapremierę sztuki 
Juliusza Machulskiego, którą 
napisał specjalnie dla Teatru Po-
wszechnego w Łodzi – Polskiego 
Centrum Komedii. Wyreżyse-
ruje ją Paweł Szkotak. Będzie to 
słodko-gorzka komedia o wie-
lopokoleniowości, odchodzeniu 
rodziców i dziadków. O drodze, 
którą każdy z nas odbywa, o de-
cyzjach, które przychodzi nam 
podejmować. O ludziach, których 
spotkanie na różnych etapach 
życia kształtuje nas i wpływa 

na naszą przyszłość. Machulski, 
jak zawsze, tworzy pełnokrwiste 
portrety – w taki sposób, że każ-
dy odnajduje w bohaterach cząst-
kę siebie. Skupia się na relacjach, 
w których rozpoznajemy własne 
problemy i niedoskonałości. Jed-
nocześnie robi to z wielką sympa-
tią i ciepłem, dużą empatią wobec 
ludzi i problemów, które pokazu-
je – opowiada Ewa Pilawska.

„Łódzka” prapremiera

 – W sezonie 2021/2022 spo-
tkamy się też z Adamem Orze-
chowskim, który wyreżyseruje 
sztukę Radosława Paczochy 
napisaną specjalnie dla nasze-
go Teatru. Mogę uchylić rąbka 
tajemnicy, że będzie ona po-
święcona fascynującej kobiecie 
związanej z Łodzią. Zrealizuje-
my również kolejną, jedenastą 
premierę w ramach autorskie-
go cyklu edukacyjnego „Dziec-
ko w sytuacji”. Najprawdopo-
dobniej będzie to prapremiera 
„Odwagi” – na podstawie książ-
ki Jasia Kapeli i Hanny M. Za-
gulskiej – podsumowuje plany 
na ten sezon Ewa Pilawska. 

*** XXVII Międzynarodowy 
Festiwal Sztuk Przyjemnych 
i Nieprzyjemnych współfi-
nansowany jest przez Urząd 
Miasta Łodzi i dofinansowany 
z budżetu państwa – ze środ-
ków Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu.
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Duster po metamorfozie patrzy 
na świat przez nowe reflektory 
ze światłami do jazdy dziennej 
w kształcie litery Y. W ten spo-
sób podąża śladem modeli San-
dero, Sandero Stepway i Logan, 
w których zadebiutowało to 
rozwiązanie. Stałe oświetlenie 
diodowe w przednich i tylnych 
lampach to teraz standard. Du-
ster jest pierwszym modelem 
Dacii wyposażonym w kierun-

kowskazy przednie z diodami 
LED. Technologia ta została 
także zastosowana w światłach 
mijania (z funkcją automatycz-
nego włączania w standardzie) 
tylnych oraz w oświetleniu tabli-
cy rejestracyjnej.

Poprawie aerodynamiki samo-
chodu towarzyszą pozytyw-
ne zmiany w designie modelu. 
Kształt tylnego spojlera i no-

ECO i wskaźnika zmiany biegu, 
kierowca może w każdej chwili 
dodatkowo zoptymalizować zu-
życie paliwa i emisję CO2.

Rewolucja we wnętrzu

Wnętrze nowego Dustera, 
zwraca uwagę nową stylistyką, 
oferuje poziom komfortu godny 
hatchbacka, pomimo że należy 
do świata samochodów z napę-
dem na cztery koła. Zmieniony 
zespół zegarów i wskaźników 
z szeregiem chromowanych ak-
centów podkreśla przebojowy 
temperament. Auto jest teraz 
bardziej praktyczne i pomysło-
we. Wysoka środkowa konsola 
z przesuwnym podłokietnikiem 
zapewnia wygodniejszą pozycję 
za kierownicą. Dzięki znacznej 
szerokości podłokietnik może 
być wspólnie wykorzystywa-
ny przez kierowcę i pasażera 
z przodu, natomiast pasażero-
wie na tylnych siedzeniach mogą 
korzystać z zamontowanych 
w nim dwóch portów. Ciemniej-
sze kolory wystroju wnętrza 
podkreślają jego solidny charak-
ter i terenowe zacięcie.

Stawi czoła każdemu terenowi

Nowy Duster jest prawdziwym 
autem 4×4, z łatwością poko-
nuje terenowe przeszkody. 
Jest kompaktowy i lekki, jak 
na swoje gabaryty, co zapewnia 
mu dużą dynamikę i dobre osią-
gi w terenie. 6-biegowa skrzy-
nia mechaniczna wyposażona 
w krótkie pierwsze przełożenie 
(5,79 km/h przy 1000 obr./min) 
znacznie ułatwia poruszanie 
się po nierównym terenie, ru-
szanie pod górę lub z dużym 
obciążeniem oraz utrzyma-
nie samochodu na zjeździe 
(w zależności od wersji wypo-
sażenia). Na drogach o dobrej 
przyczepności i autostradach 
doskonale sprawdza się tryb 
4×2. Napęd przeniesiony jest 
na przednie koła, umożliwiając 
optymalne zużycie paliwa.

DACIA DUSTER 
w nowej odsłonie

Nowy Duster, wierny swojemu DNA, 
pozostaje rodzinnym SUV-em z duszą 
amatora bezdroży. Jest równie świetnym 
towarzyszem w codziennych dojazdach, 
co w wypadach na łono natury. Spodoba 
się osobom poszukującym komfortowego 
SUV-a o atrakcyjnym designie, jak 
i tym, którzy potrzebują wszechstronnego 
i wytrzymałego samochodu z napędem 
4×4. Nowy Duster dostępny jest już 
w Łodzi w salonach firmy JASZPOL.

wych, 17-calowych aluminiowych 
obręczy kół został dopracowa-
ny w tunelu aerodynamicznym. 
Jeszcze nowocześniejsza, Nowa 
Dacia Duster, zachowując te ele-
menty designu, które znacząco 
przyczyniły się do jej sukcesu, 
nie straciła nic ze swych cech 
auta terenowego, które poradzi 
sobie w każdym terenie.

Bogate wyposażenie

Nowa Dacia Duster oferuje 
jeszcze bogatsze wyposażenie 
w dobrej cenie! W standardzie 
m.in. komputer pokładowy 
z ekranem, automatyczne włą-
czanie świateł mijania, asystent 
podjazdu pod górę, ogranicz-
nik prędkości z podświetla-
nymi przyciskami sterowania 
w kierownicy, opony o obni-
żonym oporze toczenia (4×2) 
i ogumienie wielosezonowe 
z oznaczeniem 3PMSF (dla 
4×4). Oprócz audio Plug & 
Music (radio, MP3, USB i Blu-
etooth) dostępne są dwa nowe 
systemy multimedialne (Media 
Display i Media Nav) z więk-
szym 8-calowym ekranem.

W przypadku Media Display 
wyposażenie obejmuje 6 gło-
śników, radio cyfrowe DAB, 
złącze Bluetooth, dwa porty 
USB i przewodowe klonowanie 
ekranu smartfona kompaty-
bilne z Apple CarPlay i Andro-
id Auto. W Media Nav system 
multimedialny wzbogaca się 
dodatkowo o pokładową nawi-
gację i łączność bezprzewodo-
wą Wi-Fi kompatybilną z Apple 
CarPlay i Android Auto. 

Wyposażony w liczne zaawan-
sowane technologie i przysto-
sowany do pokonywania wszel-
kich przeszkód Nowy Duster 
jest napędzany silnikami nowej 
generacji zapewniającymi dużą 
przyjemność jazdy, niewielkie 
zużycie paliwa i obniżoną emi-
sję CO2. Korzystając z trybu 

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

Efektywne energetycznie silniki
Nowy Duster dysponuje pełną gamą silników przewidzianych do różnych 
sposobów użytkowania samochodu i spełniających wymagania normy Euro 
6D Full.
Silniki wysokoprężne: dCi 115, w wersji z napędem 4×2 lub 4×4, współpracu-
jący z mechaniczną, 6-stopniową skrzynią biegów
Silniki benzynowe:
• TCe 90 w wersji z napędem 4×2, współpracujący z mechaniczną, 6-stop-

niową skrzynią biegów
• TCe 130 w wersji z napędem 4×2, współpracujący z mechaniczną, 6-stop-

niową skrzynią biegów
• TCe 150 w wersji z napędem 4×4, współpracujący z mechaniczną, 6-stop-

niową skrzynią biegów
• TCe 150 w wersji z napędem 4×2, współpracujący z automatyczną, 6-stop-

niową skrzynią biegów EDC
Silniki dwupaliwowe benzyna-LPG: TCe 100 LPG w wersji z napędem 4×2, 
współpracujący z mechaniczną, 6-stopniową skrzynią biegów
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OGRODY ANNY
tętnią życiem

Ogrody Anny, pierwsza ogólnodostępna 
przestrzeń otwarta w Fuzji na rewitalizowanym 
terenie po dawnych zakładach włókienniczych 
Karola Scheiblera tętni już życiem. Przez całe 
lato na nowym miejskim dziedzińcu, swoją 
nazwą upamiętniającym żonę łódzkiego 
fabrykanta, Annę z Wernerów – jedną 
z najbardziej wpływowych kobiet przełomu 
XIX i XX wieku w Łodzi, nie brakuje atrakcji. 
A i jesienią będzie się sporo działo!

gotowe w pierwszym kwartale 
2022 roku oraz zakończenie 
prac przy czwartej nierucho-
mości mieszkaniowej, w której 
znajdzie się 156 mieszkań o po-
wierzchni od 32 do 94 metrów 
kwadratowych. Na terenie 
Fuzji sukcesywnie będą poja-
wiać się też restauracje oraz 
urokliwe kawiarenki. Północ-
na część kompleksu od strony 
ulicy Tymienieckiego zago-
spodarowana zostanie z kolei 
na funkcje handlowo-usługowe 
– mówi Nicklas Lindberg, Pre-
zes Echo Investment.

Do końca września też nie za-
braknie ciekawych wydarzeń, 
o których na bieżąco można 
dowiedzieć się zaglądając 
na stronę www.fuzja-echo.pl 
i Facebooka Fuzja Łódź. A już 
dzisiaj zapraszamy na moc 
atrakcji w ostatni weekend 
września. W kinie artystycz-
nym wyświetlimy „Nie ma 
nas w domu” w reżyserii K. 
Loacha. Będą też zajęcia jogi 
w ogrodach i joga po zmierz-
chu oraz targi wymiany rze-
czy i ciekawe warsztaty. Jak 
w każdą niedzielę nie zabrak-
nie rodzinnych zabaw, nauki 
gry w szachy i książkobrania, 
czyli wymiany książek dla 
dzieci i młodzieży. Zaprasza-
my także na spektakl „Król 
bawełny” w reżyserii Arka-
diusza Buszko. Spektakl jest 
koprodukcją Festiwalu Łódź 
Czterech Kultur i Teatru La-
lek Arlekin im. Henryka Ryla 
w Łodzi. Na to wydarzenie 
trzeba zakupić bilety. Infor-
macje na ten temat można 
znaleźć na kanałach social 
media Teatru Arlekin.

Ogrody Anny położone w ser-
cu Fuzji przy zabytkowej elek-
trowni Karola Scheiblera to 
przykład nowego spojrzenia 
na kreowanie miejskich prze-
strzeni. Nie jest to bowiem 
standardowy plac, a nastrojo-
we miejsce podzielone na stre-
fy i zagospodarowane zielenią. 
Na placu znajduje się obszar 
z młodym drzewostanem, gdzie 
zasadzonych zostało czterdzie-
ści pięć drzew, całości dopeł-
niają niskie trawniki, krzewy, 

a także pobudzający wyobraź-
nię najmłodszych kreatywny 
plac zabaw.

Nowy dziedziniec idealnie ko-
responduje z zabytkową elek-
trownią Scheiblera – perłą se-
cesyjnej architektury. Goście 
podziwiać mogą już otwartą 
część tego historycznego 
obiektu – dawną kotłownię z po-
tężnym piecem, który dawniej 
generował energię dla całego 
zakładu. W tym klimatycznym 

miejscu w wakacyjne niedziele 
wyświetlane są filmy w ramach 
Letniego Festiwalu Filmowe-
go Polówka.

W Ogrodach Anny odbywają się 
zajęcia jogi, można wymieniać 
się książkami w ramach akcji 
„Książkobranie”. Nie brakuje 
też rodzinnych gier i zabaw, 
w tym turniejów szachowych. 
Wielką sympatię łodzian wzbu-
dziły także międzypokoleniowe 
imprezy taneczne. Wszystkie 
wydarzenia są bezpłatne.

– Jesteśmy dumni, że mogli-
śmy zwrócić ten historyczny 
obszar miastu, aby wszyscy 
mogli cieszyć się odnowioną 
elektrownią i nowo nasadzo-
nymi terenami zielonymi. Ta 
przestrzeń idealnie wpisuje 
się w strategię Echo Invest-
ment współtworzenia miast 
i przyjaznych przestrzeni do 
życia, w których ludzie mogą 
pracować, mieszkać i przy-
jemnie spędzać czas. Przed 
nami oddanie do użytkowania 
dwóch biurowców, które będą 

Fuzja
Wieloetapowa 
inwestycja ma-
łączyć funkcję 
biurową, han-
dlow-sługową, 

gastronomiczną, a także budynki 
mieszkalne, plac miejski (Ogrody 
Anny) i otwarte, zielone tereny wspól-
ne liczące około czterech hektarów. 
Wszystko w otoczeniu historycznej 
zabudowy dawnych zakładów włó-
kienniczych Karola Scheiblera, które 
stanowią dziedzictwo Łodzi Fabrycz-
nej. Łącznie na ośmiu hektarach zlo-
kalizowanych będzie 20 budynków, 
z czego 14 to obiekty historyczne.



5554

S
tyl życia

S
tyl życia

Krótka historia determinacji 
po japońsku

Zanim powstała Akademia Su-
perminds, przez co najmniej 
trzy lata szukałam sposobu 
na „odczarowanie“ abstrakcyj-
nej matematyki oraz z wielką 
pieczołowitością budowałam 
futurystyczny program w opar-
ciu o założenia nurtu Edukacji 
Przyszłości. Współpracowa-
łam ze specjalistami z różnych 
dziedzin: matematyki, fizyki, 
chemii i języków obcych. Pro-
gram łączył kilka kompetencji, 
ale rozwijał głównie inteligencję 
ścisłą i językową. Brakowało mi 

BIZNES
po japońsku

Kiedy cztery lata temu podpisywałam umowę 
z japońskim partnerem, nie sądziłam, jak bardzo 
zmieni to moje podejście do prowadzenia 
biznesu i zarządzania nim. Uważałam, że 
jedyną – choć bezcenną – wartością, którą 
otrzymam w ramach współpracy, jest 
dostępna tylko dla japońskich trenerów 
wiedza w obszarze fenomenalnej matematyki 
mentalnej. Zrozumienie japońskiego stylu 
zarządzania zajmuje trochę czasu, ale jest 
bardzo cennym doświadczeniem dla tych, 
którzy chcą się nad nim pochylić.

jedynie „innej matematyki“. Zu-
pełnie przypadkiem natknęłam 
się na filmik na YouTube, gdzie 
zobaczyłam, w jak niezwykłym 
tempie liczą dzieci azjatyckie. 
Pomyślałam, że skoro jeste-
śmy z tej samej planety więc 
i polskie dzieci mogą opanować 
tę umiejętność. Musi być to 
kwestia strategii i odpowied-
niego treningu. Rozpoczęłam 
poszukiwania wyjaśnienia 
metody, niestety, oprócz kilku 
mało merytorycznych filmików 
na YouTube nie znalazłam w Eu-
ropie żadnych materiałów na ten 
temat. Wysłałam kilkadziesiąt 
maili do nauczycieli z krajów eu-
ropejskich i azjatyckich, licząc 
na to, że znajdę mistrza, który 
nauczy mnie tak liczyć. Niestety 
wszyscy mi odmówili. Wydałam 
fortunę na podręczniki z USA, 
jednak niewiele mi to dało, na-
dal liczyłam wolno, oczywiście 
cały czas niezłomnie pracując 
nad pozostałymi kompetencja-
mi w programie Superminds. 
W pewnym momencie mój pro-
gram został skopiowany i wpro-
wadzony na rynek przez osobę, 
która była obecna przy jego two-
rzeniu. Poddałam się. Uwierzy-
łam, że na tym świecie liczy się 
jedynie to, ile masz pieniędzy 
i siły przebicia, nic poza tym. 
Moja kilkuletnia, ciężka praca 
została wyrzucona do śmieci.

Wtedy do mojej szkoły przyszła 
Japonka, Ayaka – młoda dziew-
czyna, która szukała pracy. 
Choć nie miałam wtedy dla niej 
żadnej oferty, uznałam, że za-
wsze warto spotkać się z dru-
gim człowiekiem. Po krótkiej 
rozmowie Aya obiecała, że znaj-
dzie dla mnie nauczyciela z Ja-
ponii. Trzy miesiące później za-
dzwoniła i powiedziała: „Aneta, 
do Warszawy przyjechał mistrz 
Kennichi Ishido, prezes Związ-
ku Sorobanu w Japonii, zało-
życiel największej w Japonii 
szkoły i kluczowej instytucji 
arytmetyki mentalnej w Azji. 
Przyjechał na spotkanie z am-
basadorem. Niestety, niezbyt 
lubi Polaków, bo od 10 lat bez-
skutecznie próbuje wprowa-
dzić soroban do Polski i jest 
rozczarowany. Jednak namó-
wiłam go na spotkanie z tobą. 
Będziesz mieć pięć minut, żeby 
go przekonać”. Poczytałam 
o etykiecie japońskiej, aby za-
chować się odpowiednio, w au-
cie uczyłam się podstawowych 

japońskich zwrotów. W hotelu 
spotkałam się z prezesem. Fak-
tycznie było widać jego złość, 
kiedy rozmawiał z Aya. Nie 
wiem, co się stało, ale został 
ze mną nie pięć minut, ale dwie 
godziny i zamówił lunch. Potem 
Aya wytłumaczyła mi, że jeśli 
Japończyk zamówi jedzenie 
po spotkaniu biznesowym, to 
znaczy, że rozmowy są udane. 
Jeśli nie, to nawet jeśli wyda się 
bardzo uprzejmy, do współpra-
cy raczej nie dojdzie.

Prezes Ishido obiecał, że udo-
stępni mi na sześć miesięcy 
kurs, który jest przeznaczony 
dla Japończyków i muszę dojść 
do 6kyu, abyśmy mogli dalej 
rozmawiać. Nie zdawałam sobie 
sprawy, o jak bardzo zaawanso-
wanym poziomie mówił. Byłam 
zachwycona. Niestety, minął 
miesiąc, a ja kursu nadal nie 
miałam. Sądziłam, że się roz-
myślił. Aya mówiła: „Aneta, ty 
nie rozumiesz Japończyków. 
Kiedy Japończyk coś obieca, to 
tak będzie, umowa słowna jest 
tak samo wiążąca jak pisemna”. 
Zupełnie inaczej niż w Europie. 
Po miesiącu dostałam dostęp 
do kursu… po japońsku. Tłuma-
cze nie dawali rady, bo język był 
„mangowy”, spędzałam więc 
godziny nad tym, aby rozszy-
frować strategię, a potem ją 
przećwiczyć i zaliczyć test. 
Kiedy podeszłam do egzaminu, 
doznałam szoku. Czas skończył 
mi się w połowie, nie byłabym 
w stanie w takim tempie nawet 
przepisać liczb na kalkulato-
rze. Ćwiczyłam dalej, obieca-
łam, że dam radę, więc nie ma 
innej opcji, musiałam to zdać. 
Egzamin zdałam za ósmym ra-
zem. Dzień później otrzymałam 
zaproszenie do Japonii na cere-
monię i mistrzostwa Arytmety-
ki Mentalnej.

Lot trwał 10 godzin. Dzień wcze-
śniej wróciłam z nart z Austrii, 
więc nie spałam dwie doby. 
Na lotnisku przywitała mnie 
Syguyama San, moja przyszła 
nauczycielka. Zawiozła mnie 
od razu do szkoły Ishido-Shiki. 
Po krótkim przywitaniu miałam 
podejść do egzaminu. Dostałam 
arkusz egzaminacyjny i timer 
ustawiony na 10 minut. Byłam 
po 10 godzinach lotu i nie spałam 
dwie doby. Tego dnia nie udało 
mi się, ale zdałam następnego 
dnia rano. Pamiętam reakcję 

mistrza Ishido. Nagle ten suro-
wy Japończyk pokazał emocje, 
krzyknął, przytulił mnie, a po-
tem wyciągnął soroban ręcz-
nie robiony i wręczył mi go. Był 
naprawdę szczęśliwy. Od tego 
momentu wszystko się zmieniło. 
Rozpoczęła się bardzo owocna 
i przyjacielska współpraca. Po-
jawili się dziennikarze, artykuły 
w japońskiej prasie, a podczas 
ceremonii prezes Ishido wielo-
krotnie podkreślał, że to wielka 
chwila, gdy soroban wchodzi do 
Polski. Zrozumiałam, jak ważne 
to było również dla moich japoń-
skich partnerów.

Działanie jedyną drogą do 
współpracy

Powierzchowność, dobre wra-
żenie, obietnice nie mają dla 
Japończyka żadnego znacze-
nia. Japończyk ocenia na pod-
stawie działania, efektów pracy. 
To jest jedyna droga do udanej 
współpracy. Dlatego w japoń-
skich firmach najczęściej pre-
zesem zostaje człowiek, który 
od dawna jest częścią zespo-
łu, awansuje dzięki swojemu 
zaangażowaniu, a nie osoba 
zatrudniona z zewnątrz. Wy-
kształcenie jest drugorzędne, 
zawsze można je zdobyć, jed-
nak znajomość firmy, lojalność, 
przywiązanie mają większą 
wagę niż najlepsza uczelnia. 
Dlatego spotkanie z prezesem 
Ishido nie było jeszcze począt-
kiem współpracy, dopiero moja 
wytrwałość i determinacja była 
dla niego dowodem, że jestem 
godnym partnerem. Trudno jest 
nawiązać relacje biznesowe z Ja-
pończykiem, ale kiedy ci się to 
uda, to na pewno możesz liczyć 
na lojalność i poczucie bezpie-
czeństwa, którego ja nigdy nie 
zaznałam, współpracując z pol-
skim przedsiębiorcą.

Wolno znaczy lepiej

Miałam wielką wizję i cudow-
ny plan szybkiego rozwoju, 
wręcz ekspansji – kilkanaście 
szkół w Polsce w ciągu trzech 
lat. Miałam obok siebie do-
świadczonych strategów biz-
nesu i 15-letnie doświadczenie 
w branży, mój plan był idealny, 
świetnie przygotowany i z wiel-
ką ekscytacją opowiedziałam 
o nim mistrzowi Ishido podczas 
spotkania w kolejnym roku 
w Polsce. Dodam, że grupa Ishi-
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Aneta Grzanek – certyfikowany 
trener matematyki mentalnej 
przez Związek Sorobanu w Ja-
ponii, wykładowca akademicki, 
założycielka i twórca progra-
mów Superminds Academy sp.z 
o.o, właściciel Centrum Języków 
Obcych CONVERS.

do-Shiki obecnie posiada oko-
ło 400 placówek w Azji. Na to 
mistrz odpowiedział: „Aneta, 
firma jest jak drzewo. Składa 
się z korzeni, które mogą ro-
snąć długo i są niewidoczne, 
powstaje z nich pień. On też 
rośnie długo, ale jest coraz 
mocniejszy, dopiero po kilku 
latach pojawiają się drobne list-
ki, piękne kwiaty. Takie drzewo 
jest piękne, ale też stabilne, nie 
złamie się pod wpływem silnej 
burzy. Ale możesz też zasadzić 
cały las w rok, wątłymi, drobny-
mi drzewkami, po których nie 
będzie śladu przy pierwszym 
silniejszym wietrze. Zdecyduj, 

jaką chcesz mieć firmę“. Z wiel-
ką pokorą przyjęłam te słowa 
i odeszłam od mojej strategii 
ekspansji, wycofałam reklamę 
franczyzy i postanowiłam sku-
pić się na budowaniu mocnego 
edukacyjnego programu, któ-
ry ma być jednym z tych, które 
przyczynią się do zmiany men-
talności ludzi – a co za tym idzie 
– edukacji w Polsce.

Jakość a nie ilość

W Japonii specjalista na pew-
no jest specjalistą. W Polsce 
niekoniecznie. Trenerem 
Ishido-Shiki może być osoba, 

która ukończy co najmniej 
półroczny trening i zda eg-
zamin na poziomie 6kyu. Od 
tej reguły nie ma żadnych 
odstępstw. W wielu polskich 
szkołach arytmetyki mental-
nej szkolenie nauczycieli trwa 
trzy dni. Taki nauczyciel zna 
strategie, ale nie potrafi li-
czyć. Japończykom nie mieści 
to się w głowie. Jakość mistrza 
i jakość wprowadzanej meto-
dy to priorytety, ponieważ 
zachowanie twarzy, renomy 
i wiarygodności są głęboko 
zakorzenione w kulturze ja-
pońskiej niemalże od czasów 
feudalnych samurajów.

Wśród właścicieli prywatnych 
szkół z obszaru edukacji po-
zaszkolnej panuje przekona-
nie, że miarą sukcesu szkoły 
jest liczba kursantów. Tym-
czasem dla moich japońskich 
partnerów miarą sukcesu 
jest liczba zdanych certyfika-
tów międzynarodowych.

Dziś

Dwa lata temu udało mi się 
zaliczyć kolejne trzy poziomy. 
Osiągnęłam wyższy stopień 
trenera i tym samym objęłam 
nadzór nad centrum egzamina-
cyjnym arytmetyki mentalnej 
w Polsce, co daje mi możliwość 
szkolenia i certyfikowania ko-
lejnych trenerów. Dziś wiele 
dzieci liczy bardzo szybko, 
niektóre tak szybko jak Japoń-
czycy, jest coraz więcej trene-
rów i coraz więcej szkół w całej 
Polsce, w których ja i mój zespół 
rozwijamy kluczowe kompeten-
cje przyszłości na czele z mate-
matyką mentalną pod opieką 
Japońskiego Partnera.

Aneta Grzanek

O elektrycznej stymulacji mięśni, czyli metodzie EMS mówi 
się, że jest to szybki sposób na poprawę figury, kondycji 
i pozbycie się różnego rodzaju dolegliwości. Prawda, czy 
po prostu kolejny „cudowny” sposób na wszystko?

W treningu EMS nie ma cudów. To popularna i sprawdzo-
na metoda, która cieszy się szybko rosnącym uznaniem 
na całym świecie. Naukowcy pracują nad nią już od ponad 
stu lat. W trakcie wielu badań okazało się, że elektryczna 
stymulacja ciała może dawać znakomite rezultaty jeżeli 
chodzi o wzrost siły mięśni i spadek tkanki tłuszczowej. 
I to przy minimalnym wysiłku. Dlatego trening EMS od 
wielu lat wykorzystywano i wykorzystuje się w terapii 
i rehabilitacji, a także w sportach wyczynowych, a od ja-
kiegoś czasu zaczęto go też stosować u osób, które chcą 
zrzucić wagę, poprawić wygląd sylwetki, czy nabrać kon-
dycji. Warto podkreślić, że ta metoda treningowa rzeczy-
wiście szybko prowadzi do celu. Dlatego staje się coraz 
popularniejsza wśród osób, które oczekują szybkiego 
efektu, a nie mają czasu na kilkugodzinne sesje w siłowni.

I efekt rzeczywiście jest?

Jest! Nie przesadzę, jak powiem, że dwadzieścia minut tre-
ningu EMS odpowiada trzem, czterem godzinom ćwiczeń 
na siłowni, albo bieganiu przez półtorej godziny cztery 
razy w tygodniu. Krótko mówiąc, zaletą treningu EMS 
jest ponad czterdziestoprocentowa większa efektywność 
w porównaniu z tradycyjnym treningiem siłowym.

W takim razie proszę zdradzić, na czym polega trening 
EMS i gdzie tkwi tajemnica osiąganych efektów?

Najważniejsza w treningu EMS jest stymulacja mię-
śni za pomocą impulsów elektrycznych wytwarzanych 
przez urządzenie Xbody Actiwave. Są one aplikowane 
w ciało za pomocą elektrod umieszczonych w specjal-
nym kombinezonie, podłączonym do komputera. Im-
pulsy wywołują kontrolowane skurcze z pominięciem 
części lub całego układu nerwowego. W trakcie ćwiczeń 
pobudzeniu ulegają również mięśnie głębokie, a jed-
noczesna stymulacja dziewięciu głównych grup mię-
śniowych pozwala na szybkie osiągnięcie pożądanych 
efektów. Kombinezony są w różnych rozmiarach i nie 
ma problemu z ich dopasowaniem do określonej sylwet-
ki. Nie ograniczają ruchów i nie powodują u ćwiczących 
dyskomfortu. Ważne jest też to, że taki trening zawsze 
odbywa się pod nadzorem doświadczonego trenera.

Jak długo trwa?

Optymalny czas ćwiczeń wynosi dwadzieścia minut. 
W tym czasie trener personalny kontroluje każdą grupą 
mięśni i dostosowuje intensywność ćwiczeń do naszych 
indywidualnych możliwości. Sprzęt do EMS może wy-
generować ponad sto razy więcej skurczów mięśni, niż 
dzieje się to podczas standardowych ćwiczeń. W tym 
czasie, w zależności od intensywności treningu i mocy 
impulsów, można spalić nawet do tysiąca dwustu kalorii. 
I to jest właśnie ta tajemnica, o którą pan pytał.

Po jednym treningu można już zobaczyć efekty?

Jeden to za mało, ale wystarczy raz w tygodniu wykonać 
jeden trening EMS, a po sześciu, ośmiu sesjach rezultaty 
będą już widoczne. Trening EMS nie tylko kształtuje syl-
wetkę, redukuje tkankę tłuszczową i cellulit, ale również 
jest doskonałą formą rehabilitacji, ponieważ wzmacnia 
wszystkie mięśnie odpowiedzialne za utrzymywanie pra-
widłowej postawy ciała. Dodatkowo przyspiesza metabo-
lizm, łagodzi bóle pleców oraz poprawia samopoczucie.

Kto może korzystać z treningów EMS?

Praktycznie każdy. Przed pierwszym treningiem za-
wsze rozmawiamy z zainteresowanymi, pokazujemy 
jak działa EMS, wypytujemy o ewentualne dolegliwości 
i choroby. I jeżeli nie ma przeciwwskazań, to zaczyna-
my. Każdy trening odbywa się pod nadzorem naszych 
doświadczonych trenerów.

Elektryczny trening, czyli EMS
O zaletach elektrycznej stymulacji 
mięśni i efektach osiąganych po 
20-minutowym treningu opowiada 
ADRIAN UNISZEWSKI, trener EMS 
oraz właściciel EMS Body Studio.

Łódź, ul. Tylna 5 i Drewnowska 51A
tel. 512 250 092
e-mail: kontakt@emsbodystudio.pl
www.emsbodystudio.pl
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Odczuwasz 
pocovidowe
zmęczenie?

Jest na to rada!
Osoby, które chorowały na COVID-19 twierdzą, że jednym z najczęstszych 

skutków ubocznych przebytej infekcji jest uczucie ciągłego zmęczenia i mniejsza 
wydolność organizmu. Eksperci pracują już nad preparatami, które mogą 

wspomóc ozdrowieńców w odzyskaniu formy. Jednym z nich jest 1-MNA. O tym, 
czym jest i jak działa 1-MNA rozmawiamy z dr. n. med. MICHAŁEM CHUDZIKIEM, 

kardiologiem, internistą, specjalistą medycyny stylu życia, a także twórcą 
i koordynatorem programu STOP-COVID – skoordynowanej opieki 

kardiologicznej nad pacjentami po przebyciu choroby COVID-19.

„ 
Pamiętajmy, że infekcja koronawirusowa jest 

poważną chorobą układu oddechowego, 
nie można jej traktować jako krótkotrwałej 

dolegliwości, bo nawet gdy silne objawy 
ustąpią, te inne, jak wspomniane uczucie 

ciągłego zmęczenia czy bóle mięśni długo 
jeszcze będą dawały o sobie znać.

„

Panie doktorze, na jakie objawy najczęściej skarżą się 
osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem i którym 
udało się pokonać infekcję?

Takich objawów jest wiele, m.in. utrzymująca się utrata 
węchu czy smaku, bóle głowy czy uporczywy kaszel. Ale 
najczęściej (dotyczy to około siedemdziesięciu procent 
ozdrowieńców) pacjenci powracający do zdrowia po in-
fekcji SARS-CoV2 skarżą się na utrzymujące się zmęcze-
nie, rozległe bóle mięśniowe i osłabienie – wszystkie te 
dolegliwości mogą prowadzić do tzw. zespołu chronicz-
nego zmęczenia, który znacznie zmniejsza wydolność 
organizmu. Mówiąc obrazowo: nawet młody pacjent 
po przebyciu infekcji koronawirusowej może odczu-
wać mocny spadek formy, a czynności, które dotąd nie 
sprawiały mu wysiłku, np. wejście po schodach, pod-
biegnięcie do autobusu czy uprawianie sportu nagle 
staną się dla niego problemem. Pamiętajmy, że infekcja 
koronawirusowa jest poważną chorobą układu odde-
chowego, nie można jej traktować jako krótkotrwałej 
dolegliwości, bo nawet gdy silne objawy ustąpią, te inne, 
jak wspomniane uczucie ciągłego zmęczenia czy bóle 
mięśni długo jeszcze będą dawały o sobie znać.

Czy można coś na to poradzić – podawać rekonwalescen-
tom jakieś suplementy albo zalecać im odpowiednie ćwi-
czenia fizyczne?

Do dziś nadal nie ma swoistego programu leczenia 
pacjentów z zespołem po COVID-19. Większość prac 
badawczych koncentruje się na profilaktyce i leczeniu 
ostrej fazy choroby. Jedynie rehabilitacja jest uważana 
za leczenie poprawiające funkcje oddechowe czy tole-
rancję wysiłku po przebytej chorobie COVID-19. My po-
stanowiliśmy jednak sprawdzić działanie tzw. 1-MNA, 
czyli 1-metylonikotynamidu.

Co to takiego?

1-metylonikotynamid to endogenna (czyli wytwarzana 
wewnątrz organizmu) substancja, która powstaje w wy-
niku metabolizmu kwasu nikotynowego w wątrobie. 
Ta niezwykła cząsteczka to odkrycie będące efektem 
kilkunastoletnich prac prowadzonych przez naukowców 
w wielu ośrodkach badawczych na świecie. Jest substan-
cją fizjologiczną pochodzenia witaminowego, występu-
jącą także w źródłach naturalnych (m.in. w znanych ze 
swoich prozdrowotnych właściwości algach). Powstaje 
w naszym organizmie w  wyniku przemian metabo-
licznych witaminy B3, zwanej niacyną. Wiedzieliśmy, 
że niacyna wspiera prawidłowe funkcjonowanie błon 
śluzowych, chroniących nasz organizm przed atakami 
bakterii i wirusów oraz posiada właściwości przeciwza-
palne i przeciwzakrzepowe. Dlatego też postanowiliśmy 
zbadać, czy suplementacja 1-MNA może poprawić tole-

rancję wysiłku i zmniejszyć uczucie zmęczenia wśród 
pacjentów powracających do zdrowia po SARS-CoV-2.

W jaki sposób przeprowadzili Państwo te badania?

Wybraliśmy grupę pacjentów, którzy przeszli COVID-19, 
a po przebyciu infekcji odczuwali ciągłe zmęczenie i twier-
dzili, że ich zdolność do podejmowania wysiłku i spraw-
ność znacznie się obniżyły. U wszystkich pacjentów prze-
prowadzono m.in. tzw. test sześciominutowego marszu 
(6MTW). To bardzo proste badanie, które pozwala ocenić 
wydolność organizmu. Polega ono na pomiarze dystan-
su, jaki pacjent pokona w sześć minut – przy czym lekarz 
nie może narzucać badanemu tempa chodu, czy robienia 
przerw w trakcie maszerowania. U wszystkich pacjentów 
przeprowadzono również ocenę zmęczenia za pomocą 

tzw. Skali Ciężkości Zmęczenia (FSS) – to test za pomo-
cą którego pacjenci mogą ocenić swoje samopoczucie. 
Po przeprowadzeniu obu tych badań losowo podzielili-
śmy pacjentów na dwie grupy. Jedna grupa przyjmowała 
1-MNA przez miesiąc, natomiast druga – nie.

No i co się okazało?

Wyniki były bardzo obiecujące. Gdy po miesiącu 
u wszystkich pacjentów powtórzyliśmy wcześniejsze 
badania, okazało się, że osoby, które przyjmowały 
1-MNA były w stanie w ciągu sześciu minut pokonać 
znacznie dłuższy dystans (średnio o czterdzieści 
siedem metrów), odczuwały też obiektywnie mniej-
sze zmęczenie.

Czy to oznacza, że 1-MNA może pomóc rekonwalescen-
tom, którzy przechorowali COVID-19 w powrocie do daw-
nej formy?

Różne badania wskazują, że zarówno przewlekłe zmę-
czenie, bóle mięśniowe, jak i obniżona wydolność to 
objawy stanu zapalnego, który toczy się w organizmie 
po przebyciu infekcji wirusowej, do tego dochodzą 
również problemy z mikrokrążeniem. Tymczasem 
1-MNA ma właściwości przeciwzapalne, działa też 
przeciwzakrzepowo oraz pozytywnie wpływa na me-
tabolizm energetyczny mięśni. Biorąc pod uwagę 
szeroki zakres działania tej substancji, wydaje się 
więc, że 1-MNA jest dobrym preparatem do leczenia 
pacjentów z chronicznym zmęczeniem po COVID-19. 
Wnioski: przyjmowanie 1-MNA zmniejsza uczucie 
zmęczenia i poprawia wydolność organizmu u pa-
cjentów, którzy przeszli COVID-19.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie archiwum firmy
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Indian Steak w Monopolis otwarty został ponad trzy mie-
siące temu. Można już podsumować pierwsze miesiące 
działalności?

Lech Domagała: Na podsumowania jest za wcześnie, 
ale powiem tylko tyle, że jesteśmy bardzo zadowole-
ni z dotychczasowych efektów. Tym bardziej że kiedy 
przed trzema miesiącami otworzyliśmy lokal, to akurat 
kończył się lockdown. Ludzie byli jeszcze pełni obaw, 
ale zaczęli do nas zaglądać.

No właśnie, skąd pomysł, żeby w czasie pandemii otwierać 
nową restaurację?

Zbigniew Stempień: Pandemia rzeczywiście spowo-
dowała kryzys w branży, ale też stworzyła szanse. De-
cyzja o otwarciu restauracji w Monopolis nie zapadła 
z dnia na dzień. Pierwszy raz pomyśleliśmy o tym jakieś 
dwa lata temu.

Lech Domagała: W biznesie gastronomicznym nie ma 
takiego czasu, który byłby najlepszy na otwieranie no-
wego lokalu. I to nie moment otwarcia decyduje, czy 
restauracja odniesie sukces, czy nie. Jest wiele innych 
zmiennych, które mają na to wpływ – miejsce, obsłu-
ga, a przede wszystkim jakość oferowanego jedzenia. 
U nas wszystko jest na najwyższym poziomie.

To drugi Indian Steak. Pierwszy jest w Poznaniu. Jak przy-
jęli go poznaniacy?

Lech Domagała: Lokal w Poznaniu ruszył w 2018 roku. 
Mieści się w City Park, równie pięknym miejscu, jak 
Monopolis. Został doskonale przyjęty i cieszy się spo-
rym powodzeniem. Doświadczenia, które zebraliśmy 
w tym czasie sprawiają, że wiemy co i jak zrobić, żeby 
było dobrze i żeby nasi goście byli zadowoleni. Dlatego 
jestem pewien, że łodzianie też polubią Indian Steak. 
Chyba zresztą już polubili.

Połączył Was wspólny biznes, ale również oryginalna pa-
sja – motocykle…

Lech Domagała: Ja bym powiedział, że gdyby nie pa-
sja, to nie byłoby naszej współpracy. Obaj kochamy 

motocykle. Bywamy na wspólnych imprezach moto-
rowych i właśnie na jednej z nich, ponad cztery lata 
temu, poznaliśmy się. Ja zajmuję się biznesem ga-
stronomicznym, Zbyszek produkuje najlepsze w Pol-
sce steki i od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, 
że może warto spróbować zrobić coś wspólnie.

Czym Was przekonało do siebie Monopolis?

Zbigniew Stempień: Nie tyle Monopolis, ile Krzysztof 
Witkowski. Miejsce może być piękne, ale ważniejsi są 
ludzie, którzy je tworzą. To on był magnesem, który 
przyciągnął nas tutaj. Poznaliśmy się kilka lat temu. 
Opowiadał o Monopolis z ogromną pasją. Przedstawiał 
swoją wizję tego miejsca i tego, co tu będzie. Uwierzy-
liśmy mu, bo tak naprawdę stworzył to miejsce i nadał 
mu nowe życie.

Jesteście związani z Łodzią, czy z Poznaniem?

Zbigniew Stempień: Powiem, że nie jesteśmy ani 
z Łodzi, ani z Poznania. Ja mieszkam w Poddębicach, 
a Lech w Wągrowcu. On doskonale zna Poznań, w któ-
rym jest właścicielem sieci cukierni Sowa, a ja Łódź, 
z którą łączą mnie interesy.

Na jakie dania mogą liczyć goście Indian Steak?

Zbigniew Stempień: Na dania z najlepszej w Polsce, 
długo dojrzewającej, kruchej, soczystej wołowiny pro-
dukowanej przez firmę Konkret, której jestem wła-
ścicielem. Oprócz standardowych Rib Eye Steak, czy 
T-Bone Steak, różnorodnych burgerów, zjemy także 
Tomahawk Steak i Fiorentina Steak. Są też kotlety ja-
gnięce z kostką, czy rzadko spotykane żebra wołowe, 
a także tatar z jelenia.

Dlaczego akurat takie menu – steki, burgery, wołowina?

Zbigniew Stempień: Wybór nie mógł być inny. Od dwu-
dziestu trzech lat zajmuję się produkcją wołowiny i ste-
ków, a moja firma Konkret sprzedaje je do większości 
krajów Unii Europejskiej. Nie będę może zbyt skromny, 
ale wiem, jakie powinny być i jak je trzeba przyrządzać, 
żeby doskonale smakowały.

Łodzianie polubili steki 
z INDIAN STEAK

Indian Steak to restauracja, jakiej w Monopolis i w Łodzi jeszcze nie było. 
Doskonałe steki z najlepszej wołowiny w Polsce, do tego dania z jagnięciny 

i wyjątkowe desery przyciągają do lokalu gości nie tylko z Łodzi. O najnowszej 
restauracji działającej w Monopolis opowiadają LECH DOMAGAŁA 

i ZBIGNIEW STEMPIEŃ, przedsiębiorcy i właściciele lokalu.

Łódź to dobre miejsce na restaurację z taką kuchnią?

Lech Domagała: 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 kiedy raz spróbują, jak w Indian Steak smakuje 
Rib Eye Steak czy T-Bone Steak, to będą przychodzić do 
nas regularnie i całymi rodzinami. Tak zresztą się dzieje.

W czym tkwi tajemnica dobrego, grillowanego steka?

Zbigniew Stempień: Przepisów na steki jest chyba 
tyle, ilu kucharzy, a każdy mówi, że jego jest najlepszy. 
Tajemnica doskonałego smaku naszych steków tkwi 
w doskonałym mięsie i w sposobie przyrządzania. 
Mięso na steki musi długo dojrzewać, skruszeć i na-
brać wyjątkowych walorów, to po pierwsze. A po dru-
gie steki powinny być przygotowywane, smażone czy 
grillowane w dwóch różnych temperaturach. W pierw-
szej fazie w wysokiej temperaturze, a potem w niskiej. 
W ten sposób nie będą twarde i nie stracą walorów 
smakowych.

W Indian Steak proponujecie tylko dania z wołowiny?

Lech Domagała: Wołowina zajmuje w menu ponad sie-
demdziesiąt procent wszystkich propozycji. Resztę uzu-
pełniamy jagnięciną, dziczyzną, są też ryby. Mamy dosko-
nałe desery, lody własnej produkcji, bez konserwantów.

Ceny są na każdą kieszeń?

Lech Domagała: Zdecydowanie tak! Lokal serwują-
cy steki z doskonałej wołowiny nie może być tani, ale 
w Łodzi nie może być też za drogi. Dlatego ceny steków 
w Monopolis mamy umiarkowane i mogę zapewnić, 
że nie jesteśmy najdroższą restauracją w mieście. Za to 
jakość dań jest na pewno najwyższa.

Oprócz dobrego jedzenia chcecie prowadzić warsztaty 
o wołowinie, stekach, burgerach i grillowaniu. Po co?

Zbigniew Stempień: Chcemy, aby jak najwięcej osób 
poznało zasady przygotowywania wołowiny, pokazywać 

jak szybko przygotować coś dobrego na obiad, jakich 
błędów unikać podczas przyrządzania steków...

Jakich na przykład?

Zbigniew Stempień: A choćby takich, 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. Jak wspomniałem wcześniej, 
początkowa temperatura obróbki musi być wysoka, 
a od połowy grillowania niższa. Stek najlepiej podawać 
na rozgrzanym kamieniu, który podtrzyma jego tem-
peraturę.

Gościom proponujecie też wyjątkowe wnętrze...

Lech Domagała: To prawda, wnętrze Indian Steak 
jest naprawdę oryginalne, a zaprojektowała je Anna 
Rybarczyk-Robak, architekt 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. Wszystko to doskonale komponuje się drew-
nianymi dodatkami.

Otwarta, czyli...?

Lech Domagała: W Indian Steak kuchnia nie jest od-
grodzona od reszty lokalu. Siedząc przy stoliku, można 
patrzeć, jak kucharze przygotowują zamówione dania. 
Można też podejść do lady i porozmawiać z kucharzem.

Szef kuchni jest z Poznania czy z Łodzi?

Lech Domagała: Szefem kuchni jest związany z Łodzią 
Patryk Okraska. Karierę w gastronomii zaczynał jedena-
ście lat temu, a pierwsze doświadczenia kulinarne zdoby-
wał na stażach w Niemczech. Szkolił się między innymi u 
Jean Bossa, a pracował w renomowanych restauracjach 
i pięciogwiazdkowych hotelach.

Rozmawiał Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler, Indian Steak
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Czym się będzie wyróżniała kuchnia Ryżowej Buły?

Będzie to w większości kuchnia bengalska z domieszką 
kuchni indyjskiej. Kuchnia bardzo aromatyczna o wy-
razistych smakach, która zabierze nas w podróż do 
dalekich zakątków Azji.

A skąd pomysł na nazwę?

Ryżowe buły będą naszym wyróżnikiem, nikt ich w Ło-
dzi nie serwuje. To typowe danie w kuchni bengalskiej, 
a przepis zdradziła nam mama właściciela.

Widziałam, że smaży je Pan na specjalnej patelni? Długo 
się je przygotowuje?

Tak, to żeliwna patelnia. Samo smażenie pod parą zaj-
muje chwilę, ale ich przygotowanie wymaga już więcej 
czasu. Najpierw odpowiedni ryż, nie będę zdradzał 

jaki, trzeba moczyć około sześciu do ośmiu godzin 
w wodzie. Następnie tak przygotowaną masę blendu-
jemy, by zrobiła się jednolita, potem odstawiamy ją 
na kolejne cztery do sześciu godzin, by zaczęła fer-
mentować, dzięki temu się napowietrzy.

Z czym będzie Pan podawać ryżowe buły?

Jako dodatek skrobiowy do dań głównych. W naszej kar-
cie znajdzie się dziewięć takich dań. Serwować będzie-
my m.in. mieloną baraninę z dodatkiem garam masala, 
kurkumy, kminu rzymskiego, świeżego imbiru, czosnku, 
soli, pieprzu, pomidorów, w formie bardzo gęstego gu-
laszu z dodatkiem jogurtu naturalnego, groszku zielo-
nego, świeżej kolendry i oczywiście chili. Goście zjedzą 
także Mangshor Jhol, czyli krojoną w kostkę jagnięcinę, 
którą wcześniej marynujemy przez 6 godzin w przypra-
wach, których jest bardzo dużo – cynamon, goździk, im-
bir, chili, czosnek, kmin rzymski, kurkuma, curry. Nasza 

O aromatycznej, wyrazistej w smakach, niebanalnej kuchni indyjsko-bengalskiej 
rozmawiamy z JANUSZEM MICHALAKIEM, szefem kuchni w Ryżowej 

Bule, nowej łódzkiej restauracji mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej 79. 
Ryżowa Buła to nowy koncept właścicieli sieci Zahir Kebab.

RYŻOWA BUŁA 
pełna wyrazistych smaków

więc najpierw olej, potem cebula, czosnek i przyprawy, 
następnie dodajemy mięso, później pomidory lub pulpę 
pomidorową albo bulion i gotujemy około dwóch, trzech 
godzin w zależności od tego, jakiego mięsa używamy. 
Potem dodajemy warzywa – bataty albo cukinię, czy 
świeżą paprykę lub świeże pomidory, tak żeby było 
widać, że jest to naprawdę bogate w składniki danie. 
Na końcu doprawiamy solą albo cukrem.

A ze słodkości, co zjemy w Ryżowej Bule?

W karcie znalazło się pięć przysmaków. Podawać będzie-
my Patishapta, czyli bardzo słodkie naleśniki ryżowe 
z dżemem różanym, mamy też Mashti Doi, które można 
porównać trochę do Pana cotty – to bardzo długo redu-
kowane mleko z karmelem, mamy też pączki indyjskie, 
gorące pączki zatapiamy w letnim sosie cukrowym z do-
datkiem kardamonu. W Łodzi nikt tego nie serwuje.

Coś dla wegan też się znajdzie?

Oczywiście, takich dań w kuchni bengalskiej jest cał-
kiem sporo, a w Polsce popyt na dania dla wegan cały 
czas rośnie.

Skąd produkty?

Mamy sprawdzonego dostawcę, więc o ich jakość je-
steśmy spokojni.

Ma Pan swoją jedną ulubioną potrawę z tych dziewięciu, 
które przygotowuje?

Bardzo lubię jagnięcinę z cynamonem i goździkami, 
jest taka trochę słodsza w smaku i dopiero pod koniec 
wychodzi ta jej ostrość. Na pewno jest to ciekawy smak. 
Do tej potrawy podajemy ziemniaki, które wcześniej 
podsmażamy na patelni na złoty kolor. Lubię też na-
sze pierogi. Ciasto do nich ugniatamy z mąki, wody, 
dodajemy do tego kminu i oleju, a farsz przygotowu-
jemy z ziemniaków z kurkumą, groszkiem zielonym, 
brązową gorczycą, liściem laurowym, cebulą. Formu-
jemy duże pierogi, a następnie smażymy na głębokim 
tłuszczu. Mają taką chrupiącą skorupkę z zewnątrz 
i wilgotny farsz w środku. Są pyszne.

Denerwuje się Pan, jak Ryżową Bułę przyjmą łodzianie?

Trochę tak. Gotuję już od 15 lat i mam nadzieję, że go-
ście będę zadowoleni z serwowanych u nas dań. I niech 
się nikt nie martwi, że będzie za ostro, będą różne stop-
nie ostrości. I przemycać będziemy nieco europejskości 
dla naszych dań.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler

kuchnia już od pierwszego kęsa daje takie smakowe 
„bum”. Żeby zredukować nadmiar wyrazistego smaku, 
potrzebna jest ryżowa buła, tak by danie nie znudziło się 
w pewnym momencie. Do tego podawać będziemy piwo 
i wino bezalkoholowe, więc nasi goście nie będą musieli 
się martwić o powrót do domu. (śmiech)

Czym się charakteryzuje właśnie kuchnia bengalska, którą 
będzie Pan tutaj serwować?

W trzech słowach można ją określić następująco – naj-
mocniejsze przyprawy świata. (śmiech) Kuchnia bengal-
ska jest bardzo aromatyczna, dzięki mocnym przypra-
wom, jak kurkuma, kmin rzymski, garam masala, chili 
ostre, suszone chili, suszone liście curry, do tego mamy 
jeszcze kardamon. To są przyprawy o bardzo mocnych 
smakach, trzeba bardzo dobrze je zbilansować i wtedy 
będą już tylko cieszyć podniebienia naszych gości.

Gdzie nauczył się Pan gotować przysmaki kuchni bengal-
skiej, indyjskiej? 

Skończyłem nasze łódzkie technikum gastronomiczne, 
potem trochę gotowałem na weselach, następnie pra-
cowałem w restauracji typowo włoskiej – Angelo, potem 
w Ato Sushi, Farina Bianco, Wall Street i Tabu Sushi, 
gdzie przez ostatnie dwa lata byłem szefem kuchni. 
Kuchnią indyjską interesowałem się już od pewnego 
czasu, kupowałem wiele książek na jej temat, ogląda-
łem indyjskie programy kulinarne i eksperymento-
wałem w domu. Po prostu czułem, że czas na kolejne 
wyzwanie. Byłem też na warsztatach i szkoleniach 
w Warszawie w zaprzyjaźnionej restauracji indyjskiej. 
Zależało mi na podpatrzeniu technik przygotowywa-
nia potraw. Kuchnia indyjska i bengalska są bardzo 
podobne, ale bułki ryżowe są tylko w Bangladeszu. No 
i oczywiście u nas w Łodzi przy Piotrkowskiej 79.

O kuchni, którą tutaj serwujecie, mówi się, że to kuch-
nia jednogarnkowa.

Zgadza się, bo potrawa faktycznie powstaje w jednym 
garnku. Podstawą naszych dań jest oczywiście maryno-
wane odpowiednio długo mięso, z reguły przez 8 do 12 
godzin. Do przygotowania potraw wykorzystujemy olej 
musztardowy, jest on bardziej żółtawy, przez co nadaje 
daniom taki charakterystyczny kolor. Do garnka trafia 

ul. Piotrkowska 79
tel. 728 426 163
www.instagram.com/ryzowabula/
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– Nie było łatwo, ale początki 
nigdy nie są łatwe. W tamtym 
czasie wyposażenie gabine-
tu było skromne. Pamiętam, 
że do dyspozycji pacjentów była 
lampa szczelinowa, polomierz 
kinetyczny firmy Haag Streit 
oraz drobny sprzęt medyczny 
– wspomina dr Zofia Nawroc-
ka. – Po kilku latach działalno-
ści uznaliśmy, że świadczenie 
usług medycznych na wysokim 
poziomie, a tak sobie założyli-
śmy, wymaga większej prze-
strzeni i lepszego wyposażenia.

Po gabinecie czas na klinikę

Po pięciu latach od rozpoczę-
cia działalności gabinet został 
przeniesiony na ulicę Radwań-
ską 16. W nowym miejscu poja-
wiały się nowoczesne urządze-
nia wyposażone we wszystkie 
niezbędne dodatkowe opcje. 
W nowej siedzibie właściciele za-
inwestowali nie tylko w sprzęt. 
Zatrudniono też dodatkowe 

Od 30 lat leczą 
nasze oczy

Wzrok. Za jego sprawą dociera do nas najwięcej 
informacji z otoczenia. Według znawców 
tematu jest to najważniejszy z naszych zmysłów. 
Dlatego, by móc jak najdłużej czerpać pełnię 
radości z otaczającego świata, trzeba dbać 
o oczy. Podstawą jest profilaktyka i regularne 
wizyty kontrolne. Gdy czujemy, że z naszym 
wzrokiem dzieje się coś niepokojącego, 
warto udać się do specjalisty – poznać 
diagnozę i zastosować odpowiednie leczenie. 
To wszystko, już od trzydziestu lat, można 
znaleźć w Gabinecie Okulistyka Nawroccy 
i Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia”.

W 2003 Zofia i Jerzy Nawroccy 
po raz pierwszy zostali uhono-
rowani nagrodą Rhett Buckler 
Award przyznawaną przez 
amerykańskie towarzystwo 
specjalistów siatkówkowych 
(American Society of Retinal 
Specialists). Nagrodę popular-
nie nazywa się okulistycznym 
Oscarem ze względu na podo-
bieństwo do słynnej, wymarzo-
nej filmowej statuetki. Zresztą 
zaprojektowali i wykonali ją ci 
sami twórcy.

Do dziś zespół, którym kieruje 
prof. Jerzy Nawrocki, otrzy-
mał kilkanaście Oscarów i wie-
le innych nagród przyznanych 
w kraju i za granicą. Prestiżo-
we wyróżnienia są potwier-
dzeniem kompetencji lekarzy, 
jakości stosowanych metod 
leczenia, najnowszych tren-
dów w diagnostyce i leczeniu 
chorób oczu na świecie. A sam 
profesor trafił do Retina Hall 
of Fame – grona najwybitniej-
szych specjalistów od chorób 
siatkówki oka. To wyróżnienie 
przyznawane jest wybitnym 
naukowcom i lekarzom. Trafić 
tam nie jest łatwo.

– Bardzo sobie cenię to wy-
różnienie. Retina Hall of Fame 
zostało stworzone w celu uho-
norowania naukowców i leka-
rzy, którzy zasłużyli się czymś 
ważnym w leczeniu schorzeń 
siatkówki. W galerii znalazło 
się 200 żyjących i nieżyjących 
okulistów. Jestem jedynym 
Polakiem, który został tak 

Wszystko zaczęło się w 1991 
roku, w domu przy ulicy Chod-
kiewicza 13 w Łodzi. To właśnie 
wtedy Zofia i Jerzy Nawroccy, 
w tamtym czasie doktorzy 
nauk medycznych, zdecydo-

wali się na prywatną praktykę 
okulistyczną. Dziś oprócz nich, 
trzon zespołu stanowi również 
prof. Zofia Anna Nawrocka, 
prywatnie córka państwa Na-
wrockich.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki

osoby. Do zespołu stopniowo 
dołączali lekarze, pielęgniar-
ki, ortoptystki, optometryści, 
technicy, profesjonalne se-
kretarki medyczne. Wszyst-
ko w trosce o to, by zapewnić 
pacjentom najwyższy poziom 
usług i komfort leczenia. Pięć lat 
później Zofia i Jerzy Nawroccy 
wraz z najbliższymi współpra-
cownikami zrobili kolejny krok 
w rozwoju swojej działalności 
medycznej i założyli Klinikę 
Okulistyczną „Jasne Błonia”.

– Klinika powstała w lipcu 
2001 roku, a w grudniu prze-
prowadziliśmy w niej pierw-
szą operację. Chcieliśmy, aby 
było to nowoczesne centrum 
chirurgii szklistkowo-siat-
kówkowej w Polsce, które za-
oferuje kompleksowe leczenie 
chorób oka i najlepszą opiekę 
medyczną – opowiada prof. Je-
rzy Nawrocki. – Naszą klinikę 
założyliśmy w pięć osób: dr 
Zofia Nawrocka, dr Małgorza-
ta Dzięgielewska, dr Krzysztof 
Dzięgielewski, dr Zbigniew Pi-
kulski i ja. Widzieliśmy takie 
kliniki w Niemczech, Francji, 
Stanach Zjednoczonych i po-
myśleliśmy, że warto założyć 
podobną u nas. Wtedy w Pol-
sce nie było takich placówek 
i stanowiło to dla nas wielkie 
wyzwanie, ale się udało.

Powstanie kliniki wiązało się 
z jeszcze jednym powodem. 
Był to swoisty akt niezgody 
na traktowanie Jerzego Na-
wrockiego, który choć był 
wówczas profesorem bel-
wederskim, wciąż pozosta-
wał na stanowisku adiunkta 
w łódzkiej Akademii Medycz-
nej. Uniemożliwiało mu to 
wykonywanie zabiegów ope-
racyjnych i dalszą pracę w Aka-
demii Medycznej.

Okulistyczne Oscary i inne 
nagrody

Od początku Klinika Okuli-
styczna „Jasne Błonia” uzna-
wana jest za jedną z najlepszych 
placówek w Polsce, zajmujących 
się leczeniem chorób oka. Cie-
szy się doskonałą opinią wśród 
pacjentów i nie tylko. Pracę 
lekarzy kliniki i gabinetu do-
cenia także międzynarodowe 
środowisko okulistyczne, co ma 
swoje odzwierciedlenie w wielu 
przyznanych nagrodach.
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wyróżniony – wyjaśnia prof. 
Jerzy Nawrocki.

Kolejne przenosiny

Rok po roku gabinet zdobywał 
wśród pacjentów coraz więk-
szy szacunek i zaufanie. Wy-
bierali go, ponieważ wiedzieli, 
że trafią pod opiekę dosko-
nałych lekarzy i do świetnie 
wyposażonej placówki. Już 
w styczniu 2006 roku lekarze 
gabinetu zaczęli diagnozować 
choroby siatkówki przy użyciu 
pierwszego na świecie komer-
cyjnie dostępnego aparatu do 
spektralnego OCT (tomogra-
fia oka).

Rosnący potencjał kliniki oraz 
gabinetu pozwolił na rozsze-
rzenie działalności naukowej. 
Istotnym atutem i wsparciem 
w tej dziedzinie była Zofia Anna 
Nawrocka, która już od połowy 
studiów medycznych włączyła 
się w pracę gabinetu i podjęła 
swoją pracę naukową. W opar-
ciu o materiały i doświadczenia 
gabinetu oraz kliniki, przeszła 
wszystkie stopnie kariery na-
ukowej do profesora belweder-
skiego. Mając 36 lat została 
najmłodszym w historii profeso-
rem okulistyki w Polsce. Warto 
dodać, że profesor Zofia Anna 
Nawrocka nigdy nie była zatrud-
niona w żadnej wyższej uczelni.

Kongresy i szkolenia:
• Kurs Swept Source OCT angiografia, 

Swept Source OCT w diagnostyce i le-
czeniu. Łódź, 14 grudnia 2019

• III Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowe 
– Okulistyka Nowe Horyzonty. Łódź, 10-
11 maja 2019 r.

• Kurs Swept Source OCT angiografia, 
Swept Source OCT w diagnostyce i le-
czeniu. Łódź, 15 grudnia 2018 r.

• II Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowe 
– Okulistyka Nowe Horyzonty. Łódź, 24-
25 marca 2017 r.

• Sympozjum – Okulistyka Nowe Hory-
zonty. Łódź, 20-21 marca 2015 r.

• 14th EVRS Meeting. Portugalia, 4-7 
września 2014 r. Organizator: European 
VitreoRetinal Society

• Kongres – Innowacje w retinologii. Ro-
dos, 7-10 września 2013 r. Organizator: 
European VitreoRetinal Society.

• IV Sympozjum Szklistkowo-Siatków-
kowe. Łódź, 8-10 kwietnia 2010 r.

• Kurs Wszystko o SOCT i HRT. Łódź, 6 
grudnia 2008 r.

• III Sympozjum Szklistkowo-Siatkówko-
we. Łódź, 30 marca-1 kwietnia 2007 r.

• II Sympozjum Szklistkowo-Siatkówko-
we. Łódź, 2-3 września 2005 r.

• I Sympozjum Szklistkowo-Siatkówko-
we. Łódź, 3-4 września 2003 r.

pozwalają trójwymiarowo wi-
dzieć wnętrze oka oraz wyko-
nywać badania śródoperacyjne. 
W gabinecie i klinice mamy za-
równo wybitnych specjalistów, 
jak i doskonały sprzęt opera-
cyjny i możemy leczyć najbar-
dziej zaawansowane choroby 
siatkówki, zaćmę, jaskrę i inne 
– wyjaśnia prof. Zofia Anna Na-
wrocka.

Od 2013 roku gabinet, jako 
pierwsza placówka w Polsce, 
rozpoczął pracę z najnow-
szą generacją urządzeń OCT. 
W roku 2015 zostały one wypo-
sażone w moduł do angiografii 
bez konieczności użycia kon-
trastu. Była to wówczas jedna 
z pierwszych na świecie OCT 
angiografia w takiej wersji. 
Dziś zespół pracuje już z trze-
cią generacją tego urządzenia.

– Przed laty praca na niektó-
rych nowych urządzeniach 
wiązała się z koniecznością 
samodzielnego wnikliwego 
szkolenia, ponieważ nigdzie 
na świecie nie publikowano 
literatury, z której można by 
czerpać wiedzę. Na podstawie 
wyników przeprowadzanych 

badań publikowaliśmy nasze 
nowatorskie obserwacje w re-
nomowanych pismach – opo-
wiada dr Zofia Nawrocka.

Doskonalenie i rozwój

Zawód lekarza wymaga dłu-
giego procesu nauki i zbie-
rania doświadczeń. Samo-
dzielną działalność lekarz 
specjalista można rozpocząć 
dopiero po kilku latach spe-
cjalizacji. Jednak nawet naj-
wybitniejsi specjaliści z za-
kresu medycyny muszą wciąż 
dokształcać się i zdobywać 
nowe kompetencje.

– Medycyna nie pozwala osiąść 
na laurach i czerpać jedynie 
ze zdobytej wiedzy i prakty-
ki. Dlatego lekarze pracujący 
w gabinecie nieustannie szko-
lą się i zdobywają nowe do-
świadczenia. Wszystko po to, 
by zapewnić pacjentom profe-
sjonalną pomoc. Lekarze ga-
binetu aktywnie uczestniczą 
w międzynarodowych kongre-
sach i szkoleniach, podnoszą 
swoje kwalifikacje i zdobywają 
nagrody za dokonane osiągnię-
cia – mówi dr Zofia Nawrocka.

Podstawowym źródłem inspira-
cji do rozwoju są jednak zawsze 
pacjenci. Ich problemy, często 
bardzo trudne, zmuszają do pró-
by rozwiązywania nieznanych 
i nierozwikłanych dotąd tema-
tów medycznych. Również dyna-
mika postępu technologicznego 
sprawia, że nowe urządzenia, 

Wzrost zaufania do działalno-
ści gabinetu i kliniki sprawił, 
że wzrosła również ilość pa-
cjentów. Stało się zatem jasne, 
że do tego, by zapewnić im jak 
najlepsze warunki, niezbędny 
jest nowy, większy gabinet. 
Dlatego w sierpniu 2014 roku 
cały zespół przeniósł się do no-
woczesnej siedziby przy ulicy 
Rojnej 63/65.

– Na doskonałą opinię Gabine-
tu Okulistyka Nawroccy ciężko 
pracuje cały zespół. Uznanie 
i zaufanie pacjentów zdobywa 
się powoli, ale bardzo szybko 
można je stracić, jeżeli popad-
nie się w rutynę. Trzeba cały 
czas dbać o to, aby pacjent czuł, 
że ma u nas zapewnioną opie-
kę na najwyższym poziomie. 
Przede wszystkim jednak liczy 
się skuteczność leczenia – tak 
popularność tłumaczy prof. Je-
rzy Nawrocki.

Nowi lekarze i nowoczesny 
sprzęt

Wraz z rozwojem gabinetu roz-
rastała się także jego kadra 
medyczna. W tym czasie do 
zespołu na stałe dołączyły trzy 
lekarki – dr Karolina Dulczew-
ska-Cichecka, dr Magdalena 
Trębińska i dr Edyta Pel-Przy-
byszewska. Dzięki uczestnictwu 
w sympozjach i szkoleniach, 
a także oferowanym przez ga-
binet możliwościom są dziś 
samodzielnymi, doskonale wy-
szkolonymi lekarzami z ogrom-
nymi kompetencjami.

W przypadku leczenia wzroku, 
operacji oka niezbędny jest 
specjalistyczny sprzęt. Gabinet 
i klinika dysponują urządzenia-
mi najnowszej generacji, które 
pozwalają wykonywać nawet 
najbardziej skomplikowane 
operacje. Pentacam, ICP OSA 
oraz nowa generacja USG to 
tylko część urządzeń, które są 
dziś do dyspozycji pacjentów.

– Specjalistyczny sprzęt jest 
bardzo ważny, ale tak samo 
ważna jest diagnostyka. Prze-
cież, żeby przejść do operacji, 
najpierw trzeba zdecydować 
o rodzaju leczenia. Do tego słu-
żą badania, które lekarzowi dają 
możliwość właściwego wyboru 
kuracji. Operacje wykonywane 
są przy użyciu bardzo skompli-
kowanych mikroskopów, które 

dr n. med. Zofia Nawrocka 
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ienarzędzia i leki zobowiązują do 
troski o stały rozwój. Zwiększa 
się także długość ludzkiego ży-
cia, a to stawia przed okulistami 
i innymi lekarzami kolejne pro-
blemy do rozwiązania.

– Dziś oczekiwania, przed któ-
rymi staje okulistyka, są dużo 
większe niż przed laty. Osoby 
50, 60 czy nawet 70-letnie są 
często aktywne zawodowo. 
Dużo czasu poświęcają swoim 
hobby, pasjom i mają także dużo 
większe oczekiwania wobec 
medycyny, niż to miało miejsce 
jeszcze nie tak dawno. Poza tym 
wydłuża się średnia życia i w tym 
kontekście na pewno wielu, w na-
turalny sposób traci sprawność 
widzenia tak samo, jak traci się 
sprawność ruchową czy intelek-
tualną – tłumaczy problem prof. 
Zofia Anna Nawrocka.

Zaufanie przede wszystkim!

Ani doskonały sprzęt, ani kom-
fortowe warunki, ani nawet 
najwybitniejsi specjaliści nie 
sprawią, że placówka medyczna 
odniesie sukces. W pracy leka-
rza najważniejsze jest zawsze 
zaufanie. Do tego, aby efektyw-
nie leczyć, jest ono niezbędne 
i nie do przecenienia. To wła-
śnie jeden z filarów, na których 
powstał i opiera się Gabinet 
Okulistyczny Nawroccy.

– Szczególną satysfakcję od-
czuwamy, gdy pacjent, który 
trafił do nas jako dziecko czy 
nastolatek, wraca ze swoim 
dzieckiem – przyznaje dr Zofia 
Nawrocka. – To przejaw ogrom-
nego zaufania, dający poczucie, 
że naprawdę dobrze wykonuje-
my swoją pracę. Równie cennym 
dowodem zaufania są też wizy-
ty, na których pojawiają się całe 
rodziny i grupy przyjaciół. Pa-
cjenci polecają sobie nasz gabi-
net, wiedząc, że uzyskają w nim 
profesjonalną pomoc i poradę.

Do okulisty nie tylko po okulary

Dla wielu osób wybranie się do 
okulisty jest synonimem wizy-
ty, podczas której dopasowuje 
się jedynie okulary, żeby lepiej 
widzieć. To istotna część spo-
tkania z lekarzem, jednak tylko 

część. Najważniejsze podczas 
wizyty jest dokładne badanie 
oczu. Dopiero po nim można 
stwierdzić, czy przyczyną kło-
potów z widzeniem jest wada 
wzroku czy choroby oczu. Zda-
rza się też, że podczas badania 
okulistycznego diagnozowane 
są choroby, o których pacjent 
wcześniej nie miał pojęcia, jak 
choćby cukrzyca, nadciśnienie, 
problemy z tarczycą czy pro-
blemy neurologiczne. Coraz 
częściej z pomocy okulistów 
korzystają także osoby, które 
chcą potwierdzić, że z ich wzro-
kiem wszystko jest w porządku.

– Przychodzi do nas bardzo 
dużo młodych osób. Trafiają 
tu nie dlatego, że ze wzrokiem 
dzieje się coś niepokojącego, 
lecz profilaktycznie. Wiedzą, 
że rodzice czy dziadkowie mieli 

prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka  

Kongresy i szkolenia:
• Staże odbyte przez założycieli Gabinetu 

Okulistyka Nawroccy
• Doktor n. med. Zofia Nawrocka – wielo-

krotne staże w klinikach okulistycznych 
w Monachium czy Sulzbach,

• Profesor dr hab. n. med. Zofia Anna 
Nawrocka – staże w Rostocku, Bremie, 
Monachium i Regensburgu,

• Profesor dr hab. n. med. Jerzy Nawroc-
ki – wielokrotne staże w Monachium 
(także jako stypendysta Fundacji im. 
Alexandra Humboldta) i Durham w Sta-
nach Zjednoczonych.

• Warte podkreślenia jest to, że staże 
naukowe w Klinice Okulistycznej Uni-
wersytetu w Monachium kierowanej 
wówczas przez Prof. dr O.-E. Lunda, 
otworzyły drzwi do nowoczesnej oku-
listyki Zofii i Jerzemu Nawrockim.

• Podczas staży opiekunami naukowymi 
dr n. med. Zofii Nawrockiej był Prof. K. 
Boergen, a opiekunem dr n. med. Jerze-
go Nawrockiego Prof. V.P. Gabel.
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problem z oczami – jaskrę czy 
zwyrodnienie plamki – i chcą 
się dowiedzieć, czy dotknie 
on także ich. Ta świadomość, 
że warto i trzeba dbać o wzrok, 
jest coraz wyższa, dzięki temu 
coraz mniej osób trafia do 
nas z ciężkimi schorzeniami 
wzroku – podkreśla prof. Zofia 
Anna Nawrocka.

Pandemia

Gabinet i klinika nie przestały 
przyjmować pacjentów, nawet 
wtedy, gdy w 2020 roku wybu-
chła epidemia koronawirusa. 
Na początku pandemii przyj-
mowano jedynie pacjentów 
wymagających pilnych opera-
cji. W tym czasie gabinet został 

11 Oscarów okulistycznych
• Rhett Buckler Award, czyli okuli-

styczne Oscary przyznawane są 
za ważne nowatorskie zabiegi, 
które są oceniane na podstawie 
filmów dokumentujących przebieg 
operacji. Oceny dokonuje grono 
wybitnych naukowców z całego 
świata. Żeby znaleźć uznanie juro-
rów, filmy muszą prezentować ope-
rację, która w jakimś aspekcie jest 
bardzo trudna lub innowacyjna albo 
pokazuje nowe sposoby operowa-
nia. Uhonorowanie statuetką, jest 
jednocześnie wyróżnieniem dla ze-
społu, który przeprowadził pokaza-
ną w filmie operację. Profesor Jerzy 
Nawrocki wraz z zespołem został 
dotychczas uhonorowany Oscarem 
okulistycznym już jedenaście razy. 
Pierwszy raz w 2003 roku, a ostatni 
w 2020 roku.

• Nagrody przyznaje Amerykańskie 
Towarzystwo Szklistkowo-Siat-
kówkowe (ASRS).

• Profesor Jerzy Nawrocki o Osca-
rach okulistycznych: Największy 
sentyment mam oczywiście do 
pierwszej statuetki z 2003 roku. 
Nie mogłem wtedy pojechać do 
Ameryki, więc wysłałem film. Nie 
wiedziałem nawet, że został nagro-
dzony. Zorientowałem się dopiero, 
jak na którymś kongresie w Euro-
pie koledzy zaczęli mi gratulować 
sukcesu. Najważniejsza statuetka 
jest jednak za film prezentujący 
operację, w której wykorzystana 
została „technika odwróconego 
płatka”, której jestem twórcą. Fil-
my, które są pokazywane jurorom, 
trwają po kilka minut i zawierają 
najważniejsze momenty wykona-
nych operacji. Na potrzeby filmu 
wykorzystywane są nagrania z kil-
ku, a czasami kilkunastu operacji. 
Każda trwa około godziny. Trzeba to 
później obejrzeć, wybrać najciekaw-
sze fragmenty i zmontować. To jest 
ogrom pracy, ale przyznane Oscary 
dają nam jeszcze więcej satysfakcji.

Ze zdrowym wzrokiem

Skomplikowane zabiegi odwarstwienia 
siatkówki i otworów w plamce, leczenie jaskry, 
zespołu suchego oka, czy zaćmy z jednoczesną 
korekcją wzroku oraz wiele innych zabiegów 
dostępnych jest w Gabinecie Okulistyka 
Nawroccy i Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia”.

Odwarstwienie siatkówki

Witrektomia to zabieg mikro-
chirurgiczny polegający na wy-
cięciu ciała szklistego z wnętrza 
gałki ocznej. To często ostatni 
moment na odzyskanie lub 
utrzymanie widzenia. Profe-
sor Jerzy Nawrocki jako jeden 
z pierwszych wprowadził tech-
nikę witrektomii do polskiej 
okulistyki, a Klinika Jasne Bło-
nia, od początku swojej działal-
ności, stała się pierwszym pry-
watnym ośrodkiem, w którym 
się ją wykonuje. Do dziś prze-
prowadzono tam ponad dwa 
tysiące witrektomii w przebiegu 
odwarstwienia siatkówki.

Leczenie otworów w plamce

Witrektomię jako pierwszy 
okulista w Polsce, prof. Jerzy 
Nawrocki zastosował także w le-
czeniu otworów w plamce. Stało 
się to już w 1995 roku. W latach 
2006–2008 zespół kliniki opra-
cował nową własną technikę le-
czenia otworów w plamce (tzw. 
technika odwróconego płatka 
błony granicznej wewnętrznej). 
Metoda istotnie poprawiła wy-
niki operacyjne otworu w plam-
ce. Obecnie metodę tę stosują 

okuliści w Japonii, Indiach i Eu-
ropie, co potwierdzają liczne 
publikacje i referaty wygłaszane 
na zjazdach okulistycznych. Film 
obrazujący tę metodę dostał 
główne nagrody na Zjazdach 
Europejskiego Towarzystwa 
Szklistkowo-Siatkówkowego, 
Amerykańskiego Towarzystwa 
Siatkówkowego oraz Niemiec-
kiego Towarzystwa Okulistycz-
nego. Do dziś w klinice wykona-
no ponad tysiąc operacji leczenia 
otworów w plamce!

Usunięcie zaćmy

Klinika i gabinet od lat specja-
lizują się też w leczeniu zaćmy. 
Decydując się na operację moż-
na wybrać wewnątrzgałkową 
soczewkę wieloogniskową, któ-
ra przywraca pacjentom pełen 
zakres widzenia do dali (np. jaz-
da samochodem), bliży (czyta-
nie książki) oraz odległości po-
średniej (np. oglądanie TV). To 
idealne rozwiązanie dla osób, 
które chcą funkcjonować w co-
dziennym życiu bez okularów. 
Wszczepiane są też soczewki 
tzw. pogłębionej ostrości. Wy-
bierają je osoby, które chcą 
mieć jak największy komfort 
prowadzenia pojazdów, a mogą 

zaakceptować okulary do czy-
tania małego druku.

Laserowa korekcja wzroku

Laserowa korekcja wzroku 
umożliwia skorygowanie krót-
kowzroczności, nadwzrocz-
ności oraz astygmatyzmu. Po-
zwala pozbyć się wady wzroku 
i na lata zapomnieć o jakichkol-
wiek problemach związanych 
z zaburzoną ostrością widzenia. 
Nowoczesny sprzęt dostępny 
w gabinecie i klinice gwarantu-
je, że efekty laserowej korekcji 
wzroku są nie tylko trwałe, ale 
również szybko odczuwalne.

Leczenie jaskry

Jak podają statystyki, jaskra to 
na świecie problem około 70 mi-
lionów osób. W Polsce dotyka 
około 800 tysięcy. Jaskrę leczy 
się głównie nieoperacyjnie po-
dając krople do oczu. W przy-
padkach, w których wskazana 
jest operacja, wykonywana jest 
trabekulektomia lub stosowa-
na zastawka. Dostępne jest 
także leczenie laserowe SLT 
oraz irydektomia.

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

Klinika Okulistyczna
„Jasne Błonia”
Łódź, ul. Rojna 90
tel. 42 611 04 04
www.jasneblonia.pl

przystosowany do niezbędnych 
wymogów sanitarnych i teraz 
funkcjonuje normalnie, w odpo-
wiednim reżimie sanitarnym.

– Przez 30 lat naszej pracy za-
ufało nam bardzo wiele osób, 
nie mogliśmy ich zawieźć 
w tym trudnym czasie – mówi 
dr Zofia Nawrocka.

Tekst Robert Sakowski
Zdjęcia Paweł Keler, Agnieszka 
Cytacka, archiwum prywatne
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Łódź, al. Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
e-mail: recepcja@anetaclinic.pl
www.anetaclinic.pl

Asystent, towarzysz, 
opiekun

Aneta Clinic Dental Art to nowoczesna, innowacyjna klinika stomatologiczna, 
która z myślą o komforcie Pacjentów stale udoskonala swoje usługi. 
Od niedawna nad przebiegiem procesu leczenia czuwa tu Opiekun 

Pacjenta. O jego roli i znaczeniu rozmawiamy z DOROTĄ LASKIEWICZ, 
pielęgniarką dyplomowaną, higienistką stomatologiczną, która pełni 

tę zupełnie nową w praktyce stomatologicznej w Polsce funkcję.

Opiekun Pacjenta
Korzyści, jakie daje Pacjentowi obecność Opiekuna Pacjenta:
• sprawna organizacja leczenia,
• możliwość skonsultowania każdej wątpliwości i obawy,
• świadomość alternatywnych metod leczenia i jego kosztów,
• pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia,
• wsparcie merytoryczne i emocjonalne,
• lepsza komunikacja ze stomatologiem,
• dostęp do informacji na temat procedur i zabiegów.

odpowiada na wszelkie pytania Pacjenta oraz pozostaje 
z nim w bezpośrednim kontakcie służąc pomocą oraz 
wszelkim możliwym wsparciem. Przed kolejnymi wizy-
tami udziela niezbędnych informacji. Jest także odpo-
wiedzialny za organizacyjną kwestię procesu leczenia 
i właściwy przepływ informacji pomiędzy lekarzem a Pa-
cjentem. To właśnie z Opiekunem Pacjent może podzie-
lić się on wszystkimi swoimi obawami, wątpliwościami 
i oczekiwaniami. Dedykowany Opiekun dokładnie in-
formuje Pacjenta o poszczególnych etapach leczenia, 
ich kolejności oraz kosztach.

Jak wygląda w klinice procedura leczenia z Opieku-
nem Pacjenta?

Każdy pierwszorazowy Pacjent umawiany jest w naszej 
klinice na wizytę konsultacyjną, którą rozpoczyna spo-
tkanie z Opiekunem Pacjenta, czyli ze mną. Zapraszam 
Pacjentów do pokoju konsultacyjnego, gdzie podczas 
rozmowy poznaję problemy i oczekiwania, z jakimi się 
zgłasza. Udzielam odpowiedzi na pierwsze pytania oraz 
przedstawiam możliwości leczenia w naszej klinice. Kolej-
nym etapem, jest wizyta w gabinecie stomatologicznym, 
gdzie przedstawiam Pacjentowi lekarza, który będzie go 
konsultował i oczywiście towarzyszę podczas badania. 
Po przeprowadzonym badaniu i wstępnym ustaleniu 
rozwiązań wracam z Pacjentem do pokoju konsultacyj-
nego i omawiamy zakres proponowanego leczenia, jego 
długość oraz koszt. Jeśli plan leczenia obejmuje szerszy 
zakres działań, umawiamy dodatkową wizytę, na której 
przedstawiam szczegółowy plan leczenia. Często pod-
czas pierwszej wizyty niezbędne jest wykonanie zdjęcia 
pantomograficznego. W Aneta Clinic Dental Art mamy 
możliwość wykonywania zdjęć cyfrowych CBCT, panto-
mograficznych, cefalometrycznych na miejscu.

Co daje pacjentowi Opiekun?

Dzięki Opiekunowi Pacjenta proces całego leczenia 
przebiega bardzo sprawnie. To Opiekun czuwa nad uma-
wianiem i koordynowaniem wizyt u specjalistów, jeśli 
zachodzi taka potrzeba, może zdalnie zmienić plan na al-
ternatywny, łączyć wizyty różnej specjalności. Pacjent 
w każdej chwili może z Opiekunem skonsultować swoje 
wątpliwości i uwagi, ponieważ przez cały proces leczenia 
służy on mu wsparciem merytorycznym i emocjonalnym.

Co jest dla Pani najważniejsze w relacjach z Pacjentami?

Bardzo ważne jest zdobycie zaufania Pacjenta. Staram 
się uważnie słuchać, z jakimi problemami i potrzebami 
Pacjenci zgłaszają się i bardzo kompetentnie je roz-
wiązywać. Lubię, kiedy Pacjenci dzwonią i dopytują 
o pewne kwestie leczenia, bo wiem, że wspólnie tworzy-
my ich zadowolenie. Ważne jest dla mnie zadowolenie 
Pacjenta z leczenia, cieszę się kiedy w rozmowie, przy 
okazji kolejnej wizyty u nas chwali naszych lekarzy 
i widzę, że tworzy się wspólne zrozumienie.

Jak buduje się długofalowe relacje oparte na wzajem-
nym zaufaniu?

Relacje z Pacjentem buduje się przez cały proces lecze-
nia. Najważniejsze decyzje zazwyczaj zapadają na po-
czątku, ale na zaufanie pracujemy przez cały okres 
leczenia. W czasie realizacji planu leczenia zdarzają 
się sytuacje, które trzeba rozwiązywać na bieżąco, nie 
mogę zawieść Pacjentów, muszę znaleźć najlepsze dla 

W Aneta Clinic Dental Art pełni Pani funkcję Opiekuna 
Pacjenta. Czy może nam Pani przybliżyć, kim jest Opie-
kun Pacjenta?

W nowoczesnej stomatologii najważniejsze są: świado-
me podejmowanie decyzji dotyczących swojego zdrowia, 
zrozumienie problemu zdrowotnego i możliwości jego 

leczenia oraz doskonała komunikacja z Pacjentami. Dla-
tego, aby zapewnić naszym Pacjentom stały dostęp do 
wyczerpujących informacji o stanie zdrowia i możliwo-
ściach leczenia wprowadziliśmy w Aneta Clinic Dental 
Art funkcję Opiekuna Pacjenta. To nowe stanowisko 
w praktyce stomatologicznej w Polsce, ale niezwykle 
istotne w przebiegu procesu leczenia. Opiekun towa-
rzyszy i asystuje Pacjentowi od pierwszego dnia wizyty 
w naszej klinice. To właśnie od spotkania z nim zaczyna 
się wizyta Pacjenta pierwszorazowego. Wielu naszych 
Pacjentów wymaga leczenia interdyscyplinarnego (le-
czenia zachowawczego, protetycznego, higienizacji, 
działań z zakresu chirurgii, ortodoncji) i wsparcia wielu 
specjalistów pracujących w klinice. Taki proces wyma-
ga doskonałej koordynacji, którą gwarantuje właśnie 
Opiekun Pacjenta. Monitoruje on płynne umawianie 
wizyt do poszczególnych lekarzy, dopasowuje terminy 
spotkań i jest w kontakcie telefonicznym i mailowym 
z Pacjentem przez cały okres leczenia. Wyczerpująco 

nich rozwiązanie. Pełniąc taką funkcję, trzeba umieć 
współpracować z lekarzami i mieć bardzo dobry kon-
takt z Pacjentami, ponieważ tylko wówczas osiągnie-
my obopólne zadowolenie. Opiekuna Pacjenta muszą 
cechować – empatia i odpowiedzialność.

Czy każdy Pacjent ma swojego Opiekuna?

W naszej klinice stanowisko to powstało stosunkowo nie-
dawno. Od momentu wdrożenia go w życie, każdy pierw-
szorazowy Pacjent spotyka się najpierw ze mną, a póź-
niej trafia do lekarza. Razem z lekarzem prowadzącym 
przygotowuję dla każdego Pacjenta indywidualny plan 
leczenia. Tworząc go, jestem doskonale zorientowana, 
jak dane leczenia ma wyglądać i je monitoruję. Czuwam 
nad sprawnym przebiegiem każdej procedury. Pacjenci, 
którzy od dłuższego czasu leczą się w Aneta Clinic Den-
tal Art poznają moją rolę już na pewnym etapie swojego 
leczenia, u tych osób włączam się w już trwający w proces 
leczenia. Myślę, że funkcja Opiekuna Pacjenta w gabinecie 
jest niezbędna, aby każdy człowiek trafiający do kliniki 
stomatologicznej czuł, że jest bardzo ważny. Każdy z nas 
zasługuje na uwagę i zrozumienie. Ja ze swojej strony do-
kładam wszelkich starań, aby być jak najlepszym i najbar-
dziej kompetentnym wsparciem dla każdego Pacjenta.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Paweł Keler
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Co niepokojącego 
rodzice mogą zaob-
serwować w jamie ust-
nej dziecka?

N a j p ow s z e c h n i e j -
szym problemem, 
jaki rodzice mogą 
zaobserwować w ja-
mie ustnej swoich po-
ciech, jest oczywiście 
próchnica zębów, 
która w początkowych 
etapach objawia się 
białymi plamkami, 
w późniejszych nie-
co ciemniejszymi lub 
po prostu utratą tka-
nek zęba. Widoczne są 
także nieprawidłowo-
ści zgryzowe, przede 
wszystkim stłoczenia 
zębów i wychylenia 
poza linię łuku zę-
bowego, dotyczy to 
przede wszystkim zę-
bów stałych.

Gdy oglądamy zęby 
dziecka, na co powin-
niśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę?

Przede wszystkim 
na codzienną hi-
gienę jamy ustnej. 
Ważne jest, aby pod-
czas szczotkowania 
dziecko dokładnie 
doczyściło wszystkie 
przestrzenie. Bardzo 
często zdarza się, 
że u małych pacjentów zauważamy, iż zęby są niedoczysz-
czone, szczególnie w bliskim sąsiedztwie dziąseł, a to 
generuje stan zapalny, krwawienie i w konsekwencji nie-
przyjemne doznania.

Jak nauczyć dziecko 
dbania o prawidłową 
higienę jamy ustnej?

Dobrze byłoby zabrać 
dziecko na spotkanie 
z higienistką stoma-
tologiczną do kliniki 
st omat olog icz nej , 
która pokaże i wyja-
śni, jak powinna wy-
glądać właściwa co-
dzienna pielęgnacja 
zębów. Ale niezwykle 
istotną rolę odgrywa-
ją też rodzice, którzy 
powinni kontrolować 
i korygować błędy po-
pełniane przez dziec-
ko podczas szczotko-
wania zębów.

Kiedy pierwszy raz za-
brać dziecko do den-
tysty?

Zaraz po pojawieniu 
się pierwszych zębów 
mlecznych, by lekarz 
mógł ocenić stan uzę-
bienia i porozmawiać 
z rodzicami. Podczas 
takiej wizyty rodzi-
ce dowiadują się, jak 
powinna przebiegać 
codzienna higiena 
i jak radzić sobie z naj-
częstszymi problema-
mi, które pojawiają się 
u naszych najmłod-
szych Pacjentów.

O jakich problemach mówimy?

Chociażby o zbyt długim używania smoczka, który tak 
naprawdę wcale nie jest naszym przyjacielem, ponieważ 

Maluch idzie 
do dentysty

O tym, kiedy pierwszy raz zabrać dziecko do dentysty, codziennej pielęgnacji zębów, 
leczeniu w gabinecie i budowaniu przyjaznych relacji, rozmawiamy z lekarzem 
dentystą MICHAŁEM TRZOSEM z Aneta Clinic Dental Art, kliniki stomatologii 
estetycznej i implantologii mieszczącej się w Łodzi przy al. Kościuszki 106/116.

może generować nieprawidłowości w rozwoju łuków zę-
bowych i finalnie prowadzić do wad ortodontycznych. 
Zębom nie służy też nocne dokarmianie mlekiem czy 
słodkimi napojami, po których spożyciu zęby nie są już 
czyszczone, co w efekcie prowadzi do szybkiego rozwo-
ju próchnicy.

Jak przygotować dziecko, kiedy już jest nieco starsze 
i dopiero wybieramy się z nim na pierwszą wizytę w klini-
ce stomatologicznej?

Najważniejsze jest to, aby pierwsza wizyta u stomato-
loga nie była spowodowana bólem zębów albo innymi 
przykrymi doświadczeniami. Pierwsza wizyta w gabine-
cie stomatologicznym, tzw. wizyta adaptacyjna powinna 
odbyć się bardzo wcześnie i przez systematyczne kon-
trole być kojarzona z czymś naturalnym. Dziecko musi 
być uprzedzone o tym, że idzie do dentysty – nie moż-
na stawiać go przed faktem dokonanym. Strach przed 
wizytą u stomatologa może wynikać z tego, że dzieci 
ogólnie nie lubią lekarzy (w tym stomatologów), ale 
najczęściej spowodowany jest jednak nieodpowiednim 
zachowaniem rodziców, którzy (często nieświadomie) 
straszą dziecko, używając nieodpowiednich sformu-
łowań. Przy dziecku nie wolno stosować sformułowań 
sygnalizujących, że wizyta u dentysty może się wiązać 
z bólem. Najczęstsze tego typu określenia to: nie bój 
się, nie ma się czego bać, na pewno nic nie będzie bolało 
czy obiecuję, że nie będzie boleć. Dużym błędem jest 
również straszenie dentystą, np. traktowanie wizyty 
u dentysty jako kary.

Jak opanować lęk u dziecka?

Przede wszystkim należy zastosować coś, co nazywamy 
protokołem redukcji stresu. Staramy się zapewnić jak 
najlepszą atmosferę, czyli od samego początku serdecz-
nie witamy się z dzieckiem, rozmawiamy, żartujemy. 
Jeśli nasze starania nie są wystarczające i dziecko nadal 
jest mocno zestresowane, z pomocą przychodzi tzw. 
sedacja podtlenkiem azotu, która wprowadza dziecko 
w stan uspokojenia i rozluźnienia, dzięki czemu z więk-
szą łatwością możemy wykonać nasze zabiegi.

Czy sedację tylko wykorzystujemy przy dziecku zalęk-
nionym, czy jest często wykorzystywana w ogóle w le-
czeniu dzieci?

Stosujemy ją powszechnie nie tylko u dzieci, ale także 
u dorosłych pacjentów.

Jeśli stosujemy sedację, czy nadal potrzebne jest znie-
czulenie?

Jak najbardziej, sedacja nie jest znieczuleniem. Jeśli 
zabieg tego wymaga, podajemy jeszcze znieczulenie.

Jak na co dzień powinna wyglądać pielęgnacja zębów 
u dziecka?

Jeśli chodzi o najmłodszych pacjentów mycie zębów 
dwukrotnie – rano i wieczorem to absolutne minimum. 
Najlepszym rozwiązaniem w przypadku najmłodszych 
Pacjentów jest czyszczenie zębów po każdym posiłku 
lub przynajmniej trzy razy dziennie, by nie dopuścić 
do powstania problemów natury próchniczej. Zęby 
należy szczotkować dopóty, dopóki ich powierzchnia 
nie zostanie dokładnie wyczyszczona.

Czy u dzieci pojawia się też kamień nazębny?

Oczywiście, powstaje i występują także problemy 
z dziąsłami, a nawet przyzębiem, dlatego czasami 
wymagane jest usunięcie kamienia nazębnego.

Dlaczego tak dużo dzieci nadal boryka się z próchnicą 
w Polsce? Z czego to wynika?

Przede wszystkim z braku odpowiedniej edukacji proz-
drowotnej w społeczeństwie, świadomości tego, jak stan 
naszego uzębienia wpływa na zdrowie całego organi-
zmu. Winne są też oczywiście złe nawyki żywieniowe, 
dzieci jedzą zbyt dużo słodyczy i piją za dużo słodkich 
napojów. Zbyt mało jako społeczeństwo wiemy też 
o próchnicy, o tym, jak ona się rozwija i jakie są jej kon-
sekwencje. W naszej klinice podczas większości wizyt 
pierwszorazowych uczymy, jak dbać na co dzień o hi-
gienę jamy ustnej i od razu korygujemy wszystkie błędy 
z tym związane. To zmienia postrzeganie dotyczące 
zdrowia jamy ustnej i mam szczerą nadzieję, że nasza 
praca z roku na rok będzie przynosić efekty.

Jak wyglądają wizyty dzieci w Aneta Clinic Dental Art.

Zacznijmy od tego, że w naszej klinice mamy dwa rodzaje 
wizyt – adaptacyjne i interwencyjne. Te pierwsze polegają 
na zapoznaniu dziecka z kliniką. Ich celem nie jest wykona-
nie konkretnego zabiegu, ale oswojenie dziecka z nowymi 
dla niego doznaniami i czynnościami. Staramy się tak po-
prowadzić wizytę, aby dziecko chciało samodzielnie usiąść 
na fotelu. Następnie, by zaakceptowało ruch i specjalne 
ułożenie fotela. Dążymy do tego, by mały pacjent zgodnie 
z poleceniami lekarza otworzył buzię, pozwolił na prze-
gląd zębów, śluzówek i kontrolę zgryzu. Jeśli to wszystko 
nam się uda, możemy powiedzieć, że wizyta była udana. 
Zwieńczeniem jest oczywiście pochwalenie dziecka za-
równo przez lekarza prowadzącego jak i przez rodzica. 
A wizyta interwencyjna odbywa się wówczas, gdy musimy 
już wdrożyć leczenie inwazyjne, starając jak najbardziej 
komfortowo poprowadzić pacjenta od początku do końca 
leczenia. Tak, by czuł się zaopiekowany.

Jak często przychodzić do dentysty?

Wizyty kontrolne powinny się odbywać w odstępach 
kilku miesięcy. Najczęściej praktykowane są przeglądy 
profilaktyczne co sześć miesięcy. Dzięki nim łatwo i szyb-
ko jesteśmy w stanie wychwycić pojawiające się zmiany 
w obrębie zębów, śluzówek, przyzębia i stawów i szybko 
wdrożyć leczenie. A Pacjent utrzyma zęby w dobrej kon-
dycji przez wiele lat i znacznie zmniejszy koszty leczenia.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Łódź, al. Kościuszki 106/116,
tel. 537 507 080
e-mail: recepcja@anetaclinic.pl
www.anetaclinic.pl
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W Sanus Sum przy ul. Łagiew-
nickiej 137 każdego dnia z tej 
niezwykle dogodnej diagnosty-
ki i terapii korzystają pacjenci 
borykający się z różnymi pro-
blemami zdrowotnymi. Meza-
tor pozwala na zdiagnozowanie 
886 organów, a w swojej bazie 
zawiera opisy aż 877 jednostek 
chorobowych. Znajdują się tam 
również informacje o lekach, pre-
paratach, ziołach i suplementach 
diety, które umożliwiają efek-
tywną walkę z dolegliwościami.

– Mezator umożliwia szybką dia-
gnozę i wybór terapii za sprawą 
nowoczesnego oprogramowania 
i szerokiej bazy dolegliwości, 
i terapii. Z jego pomocą można 
wykonać  zaawansowaną dia-
gnostykę zarówno całego or-
ganizmu, jak i poszczególnych 
jego układów (np. oddechowego, 

krwionośnego, nerwowego) oraz 
pojedynczych organów, dzięki 
czemu mogę przeprowadzić wni-
kliwą, kompleksową i wielopłasz-
czyznową analizę stanu zdrowia 
pacjenta – opowiada Magdalena 
Borkowska z Sanus Sum.

Krótkie i bezbolesne badanie

Badanie jest krótkie, niebolesne 
i bezinwazyjne, a jego istotą jest 
analiza fal mózgowych pacjenta 
– rezultat badania jest następ-
nie przekazywany do analizy 
przez wydajny, dwunastordze-
niowy mikroprocesor aparatu 
i wyświetlany na ekranie kom-
putera, podpiętego do apara-
tury. Badanie jest całkowicie 
bezbolesne, trwa około 15-20 
minut, a pojedynczego organu 
zajmuje kilka sekund. Nie trze-
ba się też do niego specjalnie 

i stymuluje proces samolecze-
nia. Terapia biorezonansowa 
zazwyczaj obejmuje 10 sesji, 
przeprowadzanych co dwa dni, 
i znajduje zastosowanie w terapii 
szeregu schorzeń.

– Bardzo przydatną funkcją jest 
możliwość oceny zaawansowa-
nia stanu pacjenta i prognoza 
postępu w kolejnych 3-5 latach, 
jeśli nie zmieni trybu życia. Listę 
innowacyjnych funkcji zamyka 
bezinwazyjna analiza krwi. 
Wszystkie te opcje pozwalają 
już po jednej wizycie wykryć 
nieprawidłowości, zlokalizo-
wać patogen lub miejsce infekcji 
i jak najszybciej zacząć działać 
– mówi Magdalena Borkowska.

Dlaczego warto się badać?

– Każda zmiana patologiczna 
zaczyna się od zaburzeń ener-
getycznych w mitochondriach 
naszych komórek! Dzięki bada-
niu bioenergii na poziomie ko-
mórkowym możemy wychwycić 
różnego rodzaju patologie z du-
żym wyprzedzeniem czasowym. 
Gdy podejrzewamy obecność 
pasożytów, często dopadają nas 
różnego rodzaju infekcje, czy to 
bakteryjne, czy wirusowe, czu-
jemy się osłabieni, zmęczeni, 
mamy obniżoną odporność, 
dokuczają nam zaburzenia ze 
strony układu pokarmowego, 
alergia, mamy częste bóle głowy, 
czy po prostu chcemy zobaczyć, 
w jakiej kondycji jest nasz orga-
nizm warto skorzystać z badania 
biorezonansem – tłumaczy Mag-
dalena Borkowska.

Po diagnostyce pacjent otrzy-
muje informację o obszarach za-
grożonych, rekomendacje obej-
mujące wskazanie obszarów do 
dalszej diagnostyki i konsultacji, 
jak też porady dotyczące sposo-
bu odżywiania się, odpowiedniej 
diety. Niezbędne suplementy 
i zioła dostępne są na miejscu.

Ciesz się zdrowiem 
każdego dnia

Szybką, bezpieczną i dokładną analizę 
stanu zdrowia zapewni badanie Mezatorem 
M-1. To nowoczesne urządzenie metodą 
biorezonansu magnetycznego analizuje 
poszczególne komórki, tkanki, narządy 
i układy organizmu. Ma jeszcze jedną 
niewątpliwą zaletę, wykorzystywane jest 
we wspomaganiu leczenia wielu schorzeń.

przygotowywać. Wskazane jest, 
by przed badaniem nie jeść co 
najmniej pięć godzin, pić za to 
dużo niegazowanej wody, żeby 
zapewnić właściwy poziom 
nawodnienia. Ważne jest też, 
by w dniu badania wykluczyć 
z diety kawę i mocną herbatę, 
alkohol i napoje energetyczne, 
nie palić papierosów oraz nie 
przyjmować suplementów die-
ty, ziół dwa dni przed badaniem.

– W badaniu metodą biorezo-
nansu magnetycznego bardzo 
istotne jest dokładne określe-
nie źródła zaburzeń. Dzięki 
innowacyjnym technologiom 
w urządzeniu udało zwiększyć 
się dokładność badania aż do 
95 procent. Tak więc Mezator 
wskazuje poziom hormonów, 
obecność alergii, wirusów, bak-
terii, grzybów i infekcji z bardzo 
dokładną lokalizacją – tłumaczy 
Magdalena Borkowska.

Skuteczne terapie

Mezator służy nie tylko do dia-
gnostyki. Wykorzystywany jest 
także w terapii licznych scho-
rzeń. W procesie terapeutycz-
nym aparat wykorzystuje tzw. 
metaterapię, której istotą jest 
usuwanie blokad energii w or-
ganizmie, co wspomaga układ 
odpornościowy organizmu 

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

Zalety Mezatora 
• analizuje struktury, organy, komórki, narządy, tkanki i układy
• wskazuje odpowiednie dla osoby badanej środki lecznicze, alopatyczne, 

ziołowe, naturalne i homeopatyczne
• wykazuje obecność i poziom wirusów, bakterii, hormonów, grzybów, in-

fekcji, pasożytów czy alergenów, z określeniem ich dokładnej lokalizacji 
w organizmie 

• identyfikuje rodzaj pasożytów, wirusów, bakterii
• identyfikuje ogniska infekcji i zakażeń 
• potrafi zdiagnozować ponad 120 tysięcy różnych dolegliwości, chorób, 

nieprawidłowości i odchyleń od normy zdrowotnej
• posiada wbudowane terapie przeciwbólowe, przeciw patologii
• dostarcza wyniki w czasie rzeczywistym, po krótkim, bezbolesnym badaniu
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Wakacje się skończyły i z niedowierzaniem patrzymy 
na nasze włosy. Są w zupełnie innej kondycji niż nasz or-
ganizm, zazwyczaj kruche, łamliwe, pozbawione blasku 
i gorzej się układają. Co robić?

Rzeczywiście często włosy po letniej przygodzie są osła-
bione. Nie polecam szukania na forach i blogach infor-
macji o tym, jak przywrócić im dobrą kondycję. Najlepiej 
wybrać się do specjalisty, który dobierze odpowiednią te-
rapię. Najczęstszym problemem, z jakim zgłaszają się do 
mnie klientki po lecie, jest wzmożone wypadanie włosów. 
To zazwyczaj efekt fotouszkodzenia spowodowany eks-
pozycją na słońce. W tym przypadku w pierwszej kolej-
ności trzeba zadbać o skórę i przywrócić jej homeostazę. 
Zawsze powtarzam, że piękno naszych włosów zaczyna 
się od skóry głowy. Często po lecie z powodu braku od-
powiedniej pielęgnacji włosy się kruszą. Wówczas ko-
nieczne jest strzyżenie, które zabezpieczy końce przed 
kolejnymi uszkodzeniami. Wystawione na słońce, wiatr, 
słoną lub chlorowaną wodę podczas lata włosy, stają się 
też matowe i niezwykle suche. Jeśli uszkodzenia nie są 
głębokie, zabiegi w salonie fryzjerskim mogą dość szybko 
przywrócić im blask i witalność. Niezwykle ważnym ele-
mentem kuracji jest także domowa pielęgnacja, poważnie 
należy potraktować wszystkie wskazówki fryzjera, jeśli 
naprawdę zależy nam na włosach.

Czego potrzebują zniszczone słońcem włosy w pierw-
szej kolejności?

Strzyżenia!!! Choć wiele moich klientek walczy jak lwi-
ca o każdy centymetr, to naprawdę, jeśli zależy nam 
na pięknych, zadbanych włosach, to strzyżenie jest 
nieodzowną częścią rytuałów pielęgnacyjnych. Re-
gularne obcinanie włosów, zabezpiecza końce przed 
rozdwajaniem i kruszeniem, dzięki temu są mocniejsze 
i lepiej radzą sobie z naszymi błędami pielęgnacyjnymi.

Czy ich regeneracja zajmie nam sporo czasu?

Dajmy im trochę 
czasu i miłości

Spójrzmy z troską na włosy i zastanówmy się, co możemy dla nich zrobić. Głęboko 
wierzę i widzę to codziennie, że włosy odwdzięczają się, jeśli poświęcamy im 

czas i dajemy trochę miłości – mówi IZABELLA PIETRUSZKA-KLUSKA, 
stylistka, trycholog, właścicielka salonu fryzjerskiego.

Jednym z nieodzownych elementów pielęgnacji skóry gło-
wy powinien być peeling. Jak często należy go wykonywać 
i dlaczego jest to takie ważne?

Peeling odgrywa bardzo ważna role w pielęgnacji skóry 
głowy, ponieważ zapewnia jej odpowiednie oczyszcze-
nie. Usuwa złogi wokół mieszków, depozyty, daje uczu-
cie odświeżenia, a także usuwa efekt napięcia skóry. 
Dodatkowo powoduje, że fryzura jest dłużej świeża, 
a włosy bardziej uniesione od nasady. Jednak jeśli skó-
ra jest podrażniona po ekspozycji na słońce, nie należy 
wykonywać peelingu. Warto korzystać z delikatnych 
peelingów o charakterze enzymatycznym. Drobno-
ziarniste produkty mogą powodować podrażnienia. 
Peeling należy wykonać co tydzień, lub co dwa tygo-
dnie, wszystko zależy od potrzeb skóry.

Czy włosy musimy też jakoś odpowiednio przygotować 
na nadchodzącą nieubłaganie jesień?

Przede wszystkim należy przywrócić im witalność, od-
budować uszkodzenia, zabezpieczyć olejami i serum. 
Dać o bogatą pielęgnację w oparciu o równowagę PEH. 
Zadbać o potrzeby skóry, jej właściwe oczyszczenie 
i przywrócenie równowagi hydrolipidowej. Zawsze pod-
kreślam, że najważniejsza jest pielęgnacja. Spójrzmy 
z prawdziwą troską na nasze włosy i zastanówmy się, 
co możemy dla nich zrobić. Głęboko wierzę i widzę to 
codziennie, że włosy odwdzięczają się, jeśli poświęca-
my im czas i dajemy trochę miłości.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcie Paweł Keler

Łódź, Franciszkańska 99, lok. D2
www.facebook.com/curylolodz
tel. 793 015 386

Izabella Pietruszka-Kluska
Wykładowca Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, edukator Cu-
ryło Academy, szkleniowiec marki Davroe, właścicielka salonu 
fryzjerskiego i gabinetu trychologicznego.

które w swoim składzie zawierają SLS, SLES, ponieważ 
mogą one ją dodatkowo podrażnić. Dobrze byłoby wy-
bierać szampony, których pH mieści się granicach 4,5 
do 5,5. Po lecie skóra głowy często się łuszczy. Klientki 
mylnie traktują ten objaw jako łupież, a to jest łuszcze-
nie spowodowane poparzeniem skóry podczas kąpieli 
słonecznych. To niezwykle niebezpieczne i może do-
prowadzić do szczytowego posłonecznego wypadania 
włosów. W takiej sytuacji skóra potrzebuje szczególnie 
delikatnego traktowania i przywrócenia równowagi, 
stosowanie agresywnych szamponów złuszczających 
może bardzo ją przesuszyć i pogłębić łuszczenie. Je-
śli skóra głowy jest w stanie zapalnym, nie mamy co 
liczyć na piękne włosy. Należy zdać sobie sprawę z tego, 
że pielęgnacja wyłącznie włosów nie wystarczy, ogrom-
nie ważna jest skóra. Warto zastosować kuracje pielę-
gnacyjne w oparciu o równowagę PEH i obserwować jak 
reagują włosy. Jestem zwolenniczką bogatej pielęgna-
cji. Odradzam stosowanie jednej maski przez dłuższy 
czas. Miksy pielęgnacyjne sprawdzają się dużo lepiej 
i unikniemy wyrzucania produktów, czasem wystarczy 
je wzbogacić o olejek.

Jak dobiera się kosmetyki do pielęgnacji? Czy szampon 
dobiera się do skóry głowy, a odżywkę do włosów?

Jest to fundamentalna zasada pielęgnacji włosów. 
Szampon ma oczyścić skórę głowy, wybierając go, kie-
rujemy się tym, jaką mamy skórę – przetłuszczającą, 
suchą, wrażliwą itd. Natomiast do pielęgnacji łodygi 
włosa służą odżywki, maski, serum, olejki. To bardzo 
ważne, bo możemy mieć skórę skłonną do łojotoku 
i bardzo suche włosy. W takiej sytuacji należy sięgnąć 
po szampon na łojotok, lotion przywracający równo-
wagę skórze, peeling. Natomiast do włosów wybieramy 
maski emolientowo-humektantowe, serum zabezpie-
czające końce, olejek, który ochroni i zmiękcza końce, 
lotion nawilżający, i co kilka myć maskę proteinową, 
która uzupełni ubytki w strukturze włosów.

Niestety latem często zapominamy o potrzebach i pod-
stawach pielęgnacji skóry głowy i włosów. Skutki są 
czasem naprawdę poważne i nie wystarczy nałożenie 
odżywki, czy jeden zabieg u fryzjera. Zabiegi w salo-
nie należałoby wykonać w serii, aby efekt był długo-
trwały, ale niezbędna jest też odpowiednia pielęgnacja 
w domu, dzięki czemu efekt szybciej się pojawi i dłużej 
się utrzyma. W swojej pracy bardzo poważnie traktuję 
pielęgnację włosów, naszym priorytetem są wypielę-
gnowane i błyszczące zdrowe kosmyki.

Włosy farbowane po lecie zwykle płowieją. Czy możemy 
je farbować zaraz po powrocie z urlopu?

Formę koloryzacji dobieramy do stanu skóry głowy 
i włosów. Jeśli są w bardzo złej kondycji, najlepiej było-
by rozpocząć od kilku zabiegów regenerujących i przy-
wracających witalność. Koloryzacja tylko pogorszy ich 
stan, a jej efekt będzie krótszy. Najbezpieczniej więc 
zacząć od tonowania, które przywraca głębię koloru. 
W takiej sytuacji odradzam rozjaśnianie, może skoń-
czyć się kruszeniem włosów. Jeśli skóra głowy jest po-
parzona, koloryzację należy odłożyć, ponieważ pogłębi 
to jej stan zapalny. Nasze klientki, często po wakacjach 
wracają do nas z refleksami, które można wykorzystać 
jako element dodający głębi koloryzacji.

Jakich składników powinniśmy unikać, a jakie powinny 
się znaleźć w składzie kosmetyków, których używamy do 
codziennej pielęgnacji skóry głowy i włosów?

Dobór produktów powinien być dostosowany do indywi-
dualnych potrzeb każdej osoby. Po lecie, gdy skóra mo-
gła ulec poparzeniu, warto zrezygnować z szamponów, 

„ 
Choć wiele moich klientek walczy jak 

lwica o  każdy centymetr, to naprawdę, 
jeśli zależy nam na pięknych, zadbanych 
włosach, to strzyżenie jest nieodzowną 

częścią rytuałów pielęgnacyjnych.
„
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Emocje już opadły po wielkiej gali? 

Trochę tak i dopiero do mnie dociera, że teraz będę re-
prezentować nasze województwo. Śmiało mogę powie-
dzieć, że czuję się szczęśliwa, spełniona i wyróżniona. 
I obiecuję, że przez ten rok godnie będę nosić koronę. 
Tytuł miss jest dla mnie zaszczytem. 

Wróćmy na chwilę do Teatru Wielkiego i wieczoru wybo-
rów. Co czułaś w tym kulminacyjnym momencie?

Pierwszy dreszcz emocji przeszył mnie już w momen-
cie wybierania finałowej dziesiątki. Kiedy usłyszałam 
swoje nazwisko wśród dziewczyn, które przeszły do 
kolejnego etapu, pojawiła się nadzieja na koronę miss. 
A kiedy na scenę trafiła już finałowa trójka i wiadomo 
było, że jedna z nas otrzyma koronę, to z tego kon-
kretnego momentu nic nie pamiętam, ocknęłam się, 
dopiero gdy usłyszałam swoje imię i nazwisko i poczu-
łam koronę na głowie.

Skąd wziął się pomysł na udział w konkursie Miss Polo-
nia Województwa Łódzkiego? Chciałaś sprawdzić swoje 
możliwości, siebie? 

Modeling zawsze był moją ukrytą pasją i rzeczywi-
ście chciałem sprawdzić swoje możliwości. Teraz już 
wiem, że chciałabym się w tym zakresie rozwijać, ale 
nie chcę się tylko temu poświęcić, chcę się rozwijać 
też naukowo.

No właśnie dostałaś się na studia na Politechnice Łódzkiej, 
konkretnie na IFE na kierunek Industrial Biotechnology. 
Kim chcesz być w przyszłości?

To trudne pytanie, uważam, że w zbyt młodym wieku 
musimy podejmować decyzję o kształtowaniu naszej 
przyszłości. W liceum chodziłam do klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym i wiem, że w tym kierunku 
chciałabym się dalej rozwiać. Stąd taki wybór studiów. 
Na pewno pogodzę naukę z obowiązkami, jakie niesie 
ze sobą tytuł Miss Polonia Województwa Łódzkiego. 

Marzysz teraz o koronie Miss Polonia?

Zobaczymy, co los przyniesie. Na razie przede mną 
ogólnopolski półfinał Miss Polonia, który zaplanowano 
na 29 września w Warszawie.

Chce walczyć z hejtem i godnie reprezentować nasze województwo, 
a póki co cieszy się szczęściem. 18-letnia JULIA BARYGA, tegoroczna 

maturzystka z Łodzi została Miss Polonia Województwa Łódzkiego 2021. 

Czuję się spełniona 
i wyróżniona

Podczas gali wspomniałaś, że jak zdobędziesz tytuł, to 
zaczniesz walczyć z hejtem. W jaki sposób?

Z hejtem spotykamy się na każdym kroku, a chciała-
bym, żeby w ogóle zniknął z naszego życie, choć wiem, 
że pewnie nie jest to możliwe. Pomyślałam, o kampanii 
wśród uczniów zachęcającej do większej życzliwości. 
Za dużo w naszym życiu zazdrości i złości.  

Sama doświadczyłaś już hejtu?

Tak, ale się nim nie przejmuję, bo zazwyczaj wrogość 
wyrażają osoby anonimowe, bardzo sfrustrowane, które 
tylko szukają okazji do wylania swojej złości. Zdecydowa-
nie więcej po wygranym konkursie dostałam gratulacji.

Co daje Ci najwięcej szczęścia?

Moja duża kochająca się rodzina. Nigdy mnie nie zawie-
dli i wiem, że mogę się do nich zwrócić o pomoc w każ-
dym momencie. Rodzina jest dla mnie najważniejsza. 

Rozmawiała Beata Sakowska 
Zdjęcia Miss Polonia 

Wieczór wyborów
• Tytuł pierwszej wicemiss zdobyła Weronika Rosiak, zaś drugiej 

Natalii Kiszko. Obie są również mieszkankami Łodzi. Tytuł Miss 
Publiczności przypadł Marcie Biniek. 

• Podczas gali finałowej zorganizowanej w łódzkim Teatrze Wiel-
kim zaprezentowało się dwadzieścia pięknych mieszkanek na-
szego regionu. Zanim jury wybrało te najpiękniejsze, finalistki 
zaprezentowały się publiczności w sześciu pokazach. Była 
kolekcja casualowa zaprojektowana przez Beatę Frankowską, 
suknie ślubne i wieczorowe z Atelier Moniki Jankowskiej, ko-
stiumy kąpielowe Gabbiano, sukienki koktajlowe od Angeliki 
Józefczyk i kolekcja od Lanta Collection. We wszystkich po-
kazach dziewczyny poradziły sobie bardzo dobrze, choć dla 
większości był to pierwszy, tak duży występ. 

• Galę poprowadził jak zwykle Mateusz Hładki, a muzyczną gwiazdą 
tym razem był Filip Lato, który zaśpiewał swoje największe hity jak 
„Krawiec” czy „Piątek noc”.

• W jury zasiadały m.in. laureatki Miss Polonia z ubiegłych lat: 
Klaudia Plesiak, która oddawała koronę, aktualnie panująca 
Miss Polonia Natalia Gryglewska, Miss Polonia 2007 Barbara 
Tatara oraz fotograf konkursu Magdalena Michalak. Poza nimi 
byli też specjaliści z branży modowej, projektanci i przedstawicie 
partnerów konkursu. 
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– Właśnie taki styl proponuję 
wszystkim kobietom, dla któ-
rych codzienna elegancja jest 
niezbędna i które potrzebują 
się wyróżnić – podkreśla Beata 
Frankowska. – Jestem pewna, 
że moja kolekcja zainteresuje za-
równo kobiety dojrzałe, jak i mło-
de dziewczyny. Właśnie z myślą 
o nich stworzyłam aż dwadzie-
ścia stylizacji, w które ubrałam 
kandydatki na Miss Polonia Wo-
jewództwa Łódzkiego.

Na zdjęciach prezentujemy tylko 
część z kolekcji Beaty Frankow-
skiej. Więcej na profilach spo-
łecznościowych projektantki.

Zdjęcia Paweł Keler

Swobodnie, wygodnie 
i elegancko

Swobodnie, bez sztywnych zasad i wygodnie. 
Zarówno na spotkaniu biznesowym, jak 
i towarzysko. Ostatnia kolekcja Beaty 
Frankowskiej daje kobietom swobodę 
w doborze ubrań, co sprawia, że właśnie 
taki styl wybierają panie, dla których ubiór 
jest ważny, które nie chcą i nie znoszą 
wyglądać byle jak i nosić byle co.

– To ekskluzywna odzież bizne-
sowa i na imprezy okolicznościo-
we. Kolekcja adresowana jest do 
kobiet, które cenią sobie swobo-
dę i unikatowy wygląd. Stawiam 
na dobrą jakość materiałów, 
perfekcyjną konstrukcję i mi-
nimalizm, co nadaje ubraniom 
ponadczasowy charakter – tak 
Beata Frankowska opisuje stro-
je z kolekcji, w której wystąpiły 
kandydatki na Miss Polonia Wo-
jewództwa Łódzkiego.

Proponowany styl pozwala 
na mniejszy formalizm i jest ide-
alny na spotkania towarzyskie, 

biznesowe, czy wyjście do te-
atru. W ubraniach Beaty Fran-
kowskiej nie ma miejsca na sezo-
nowość. Stonowana kolorystyka 
sprawia, że stroje są eleganckie, 
szlachetne i można je nosić bez 
względu na porę roku. Modele 
można ze sobą dowolnie zesta-
wiać, stylizować na różne sposo-
by i bawić się modą, a przy tym 
każdego dnia wyglądać inaczej. 
Do stworzenia własnego zesta-
wu warto sięgnąć po ubrania 
klasyczne, w stonowanych kolo-
rach, dopasowane do określone-
go typu urody, sylwetki i przede 
wszystkim charakteru.

www.bea-studio.pl
e-mail: kontakt@bea-studio.pl
tel. 510 165 080
facebook.com/studiomodybea
instagram.com/
 beatafrankowskafollowme/
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Stylistyka nowego Grandlanda 
jest zdominowana przez typowe 
dla marki wyraźnie nakreślone 
linie. Opel Vizor obejmuje cały 
przód, a na pokrywie silnika nie 
zabrakło charakterystycznego 
dla Opla przetłoczenia. Zapro-
jektowaną w Rüsselsheim styli-
styczną filozofię kompasu da się 
zauważyć także z tyłu. Nazwę 
Grandland oraz logo z błyska-
wicą umieszczono pośrodku tyl-
nej klapy. Kolejnym akcentami 
są zderzaki oraz boczne panele 
— teraz w zależności od wersji 
czarne lub lakierowane w kolo-
rze nadwozia — a także czarne 
oraz srebrne osłony podwozia. 
Nowy Grandland jest również 

dostępny w charakterystycznej 
dwukolorowej wersji.

Komfort ponad wszystko

Ergonomiczne fotele przed-
nie z atestem organizacji AGR, 
która zrzesza fizjoterapeutów 
i lekarzy zajmujących się scho-
rzeniami kręgosłupa, sprzyjają 
utrzymywaniu prawidłowej po-
zycji za kierownicą. Cieszące się 
uznaniem fotele są wyjątkowe 
w klasie Grandlanda i umożli-
wiają szeroki zakres regulacji, 
od elektrycznego pochylania sie-
dziska po elektro-pneumatyczne 
sterowanie podparciem lędźwio-
wej części kręgosłupa. Rozwią-

adaptacyjne pikselowe reflek-
tory IntelliLux LED®. 168 ele-
mentów LED zintegrowanych 
z nowym pasem przednim Opel 
Vizor zapewnia płynną adapta-
cję wiązki świetlnej do warunków 
jazdy i otoczenia, bez oślepiania 
innych uczestników ruchu. Ko-
lejną technologią, która pod-
nosi poziom bezpieczeństwa 
użytkowników drogi, zwłaszcza 
po zmroku i poza miastem, jest 
Night Vision. Nowy Grandland 
to pierwszy Opel, w którym 
zastosowano to rozwiązanie. 
Na podstawie obrazu z kamery 
termowizyjnej system wykrywa 
ludzi i zwierzęta z odległości do 
100 metrów jako obiekty cieplej-
sze od ich otoczenia.

Nowością jest również Highway 
Integration Assist oferowany 
w połączeniu z przekładnią au-
tomatyczną. Jest to zestaw róż-
nych asystentów sprzężonych 
z kamerą i czujnikami radaro-
wymi. Adaptacyjny tempomat 
utrzymuje odległość od pojazdu 
poprzedzającego dostosowaną 
do zaprogramowanej prędko-
ści, a aktywny asystent pozy-
cjonuje Grandlanda pośrodku 
zajmowanego pasa ruchu.

Porywające i efektywne

Nowy Opel Grandland jest do-
stępny z kompletną gamą moc-
nych i bardzo oszczędnych silni-
ków. Oprócz wersji z wydajnymi 
silnikami benzynowym i wyso-
koprężnym można wybrać moc-
ną i oszczędną hybrydę plug-in 
z napędem na przód lub elek-
trycznym napędem na wszyst-
kie koła. Taki zespół napędowy 
pozwala czerpać przyjemność 
z odpowiedzialnej jazdy. Wersje 
hybrydowe z funkcją doładowa-
nia z zewnętrznego źródła prą-
du (plug-in) nie tylko zapewniają 
przyspieszenie godne samocho-
du sportowego, ale także umoż-
liwiają bezemisyjną jazdę dzięki 
silnikom elektrycznym (jedne-
mu lub dwóm) oraz hamowaniu 
z odzyskiem energii.

NOWY OPEL GRANDLAND 
Sportowa elegancja 

Sportowa elegancja, intuicyjna obsługa oraz 
innowacyjne technologie — tak w skrócie 
można opisać nowego Opla Grandlanda. 
Kto ma ochotę? W salonie Opel JASZPOL 
niebawem będzie można składać zamówienia. 
Jesienią pierwsze modele mają zjechać z taśm 
montażowych fabryki w Eisenach w Niemczech.

zaniami podnoszącymi komfort 
użytkowania są też: system bez-
kluczykowego otwierania zam-
ków i uruchamiania silnika oraz 
elektrycznie otwierana i zamyka-
na klapa bagażnika, sterowana 
czujnikiem reagującym na ruch 
stopy pod tylnym zderzakiem. 
Kierowca i pasażerowie mogą 
korzystać z opcji łączności i no-
woczesnych multimediów, w tym 
najbardziej zaawansowanego 
systemu Multimedia Navi Pro.

Innowacyjnie zachęcający

Opel Grandland dysponuje moc-
nymi zespołami napędowymi za-
pewniającymi znakomite osiągi 
oraz jest wyposażony w najnowo-
cześniejsze technologie, którymi 
można sterować wygodnie i in-
tuicyjnie przez Pure Panel, czyli 
dwa panoramiczne ekrany ze-
spolone w jeden moduł. W pełni 
cyfrowy, zwrócony ku kierowcy 
kokpit dostarcza najważniej-
szych informacji, wykorzystując 
najnowsze cyfrowe technologie.

Na uwagę we flagowym SUV-ie 
Opla zasługują też opcjonalne 

Opel Jaszpol
Łódź, ul. Szparagowa 4
tel. 42 207 07 77
www.opel.jaszpol.pl
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Dobro ludzkich serc 
zwyciężyło

Niemal pół miliona złotych udało się zebrać 
dzięki akcji „Dach dla Gajusza” na pilny 
remont w siedzibie fundacji! Dach budynku 
groził zawaleniem i był coraz większym 
niebezpieczeństwem dla Gajuszątek, 
czyli podopiecznych Fundacji. 

Na szczęście ponad 20 tysięcy 
osób z wielkim sercem i em-
patią odpowiedziało na apel 
o pomoc. W niecały miesiąc 
od uruchomienia zbiórki uda-
ło się zebrać łącznie 456.425 
złotych, a całkowita wartość 
przedsięwzięcia przekroczy 
próg 600.000 złotych.

Dobro ludzkich serc po raz ko-
lejny zwyciężyło. Suma wpłat to 
ponad 100 procent potrzebnej 
kwoty, zebranej m.in. dzięki 
zaangażowaniu Sióstr ADiHD, 
czyli Ilony oraz Mileny Kraw-

czyńskich. Influencerki od po-
czątku aktywnie zagrzewały 
do wpłat i sprawiły, że zbiórka 
zyskała ogromny zasięg w tak 
krótkim czasie. Na inicjatywę 
żywo zareagowała również 
Prezydent Miasta Łodzi Han-
na Zdanowska, apelując do 
łodzian o pomoc oraz dzien-
nikarz i prezenter telewizyjny 
Zygmunt Chajzer, który wspie-
rał zbiórkę swoimi zasięgami.

Sukces zbiórki to jednak 
przede wszystkim zasługa 
trojga inicjatorów – Krzysztofa 

Zacharego – Prezesa Polskiej 
Grupy Instalacyjnej OZE, któ-
ra poza zebraną kwotą pokryje 
koszt zakupu i montażu insta-
lacji fotowoltaicznej o warto-
ści 50 000 zł; Piotra Leśnia-
ka z firmy BUDOMAL, która 
ufunduje prace remontowe 
o wartości 50 000 zł; Mateusza 
Lipskiego z agencji PROGRES-
SIVO, odpowiedzialnej za dzia-
łania komunikacyjne w ramach 
kampanii społecznej o warto-
ści ponad 50 000 zł.

Remont rozpocznie się już 
niebawem, dzięki czemu pod-
opieczni Gajusza odzyskają 
swój bezpieczny dach nad 
głową. W siedzibie Fundacji 
działa Interwencyjny Ośrodek 
Preadopcyjny dla 20 chorych 
noworodków, którymi rodzi-
ce nie mogą lub nie chcą się 
zajmować, a także hospicjum 
stacjonarne zwane Pałacem 
dla 12 dzieci, które nigdy nie 
wyzdrowieją.
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Czym jest dla Pani fotografia?

Jest dla mnie sztuką, którą chcę tworzyć i doświad-
czać. Jest środkiem wyrazu i komunikacji, sposobem 
wyrażania myśli i uczuć. Wielką radością jest dla mnie 
to, kiedy widzę, że moje zdjęcie wywołało w kimś emo-
cje, wtedy wiem, że moje obrazy coś mówią.

Jak zaczęła się Pani przygoda z fotografią?

Wszystko zaczęło się w teatrze. To tutaj zrobiłam 
pierwsze zdjęcie lustrzanką, tutaj rozwinęło się moje 
zainteresowanie fotografią. W trakcie sześcioletniego 
angażu w teatrze, zaczęłam w ramach obowiązków 
dokumentować wydarzenia teatralne. Robiłam zdjęcia 
do wielu spektakli, wykonywałam reportaże z premier, 
fotografowałam warsztaty edukacyjne i wystawy. Mo-
imi pierwszymi modelami byli aktorzy. W ciągu niedłu-
giego czasu moja pasja pozwoliła mi stworzyć portfolio, 
jak również popchnęła mnie do zdobywania szerszej 
wiedzy o fotografii. Poznałam i odkryłam, co lubię.

Co sprawia Pani największą przyjemność w pracy?

W fotografii ważne jest dla mnie spotkanie z człowiekiem. 
Lubię ten moment kiedy widzę, jak moi modele odsłaniają 
się przed obiektywem i pokazują jakąś część prawdy o so-
bie. Każde spotkanie jest inne, bo każdy ma inną ener-
gię. Bardzo lubię te momenty, utrwalam wtedy, co widzę 
w danej chwili, co konkretna osoba chce mi powiedzieć.

Na Pani profilach w social mediach zauważyłam głównie 
zdjęcia kobiet. Pracuje Pani tylko z nimi?

Fotografuję głównie kobiety, które – podobnie jak ja 
– odnajdują siebie w klimacie fotografii czarno-białej. 
To otwiera nam wiele możliwości, a współpraca staje 
się jedyną w swoim rodzaju przygodą.

Realizuje Pani zarówno sesje lifestylowe, jak i biznesowe. 
Każda z nich wymaga zapewne różnego podejścia do tema-
tu. Sama Pani inspiracji, czy oczekujesz jakiś wskazówek?

Sesja to dla mnie wielka frajda, staram się angażować 
moje modelki w cały proces jej tworzenia, już na etapie 
przygotowań. Do każdej sesji podchodzę inaczej, ale 

Emocje uchwycone 
w kadrze

Fotografia jest dla niej sztuką, sposobem wyrażania myśli i uczuć, 
możliwością spotkania z drugim człowiekiem i poznania jakiejś części 

prawdy o nim. Fotografuje głównie kobiety, które tak jak ona odnajdują 
się w czarno-białej fotografii. Poznajcie JUSTYNĘ TOMCZAK, krytyka 
sztuki, która swoje zawodowe życie postanowiła związać z fotografią.

zawsze bazuję na rozmowie. To podstawa. Kiedy przed 
sesją porozmawiamy i zainspirujemy się wzajemnie, to 
praca staje się tylko przyjemnością.

Dlaczego warto zadbać o dobry wizerunek swojej marki 
w mediach?

Powodów jest wiele. Po pierwsze dobra fotografia to nie-
zbędne narzędzie w komunikacji biznesowej. Dla klientów, 
oprócz Twojej usługi, liczy się również kto za tymi usłu-
gami stoi. Ludzie mają potrzebę poznania osób, które je 
świadczą. Dobra fotografia biznesowa, potrafi zbudować 
zaufanie u potencjalnego klienta i wpłynąć na sposób po-
strzegania firmy. Profesjonalne zdjęcia to jeden z zabiegów 
public relations budujący wiarygodność. Komunikat jaki 
wysyła nam fotografia wizerunkowa jest lepiej zapamięty-
wany niż tekst. Z tego powodu dobre zdjęcie przekłada się 
nie tylko na ogólny wizerunek, ale i na sprzedaż.

Jakiego rodzaju sesje najchętniej zamawiane są przez 
przedsiębiorców?

Pandemia pokazała, że zapotrzebowanie na fotografie 
wśród przedsiębiorców jest duże. W końcu cały biznes 
przeniósł się do Internetu, a za tym zwiększyło się za-
potrzebowanie na zdjęcia reklamowe i wizerunkowe. 
I takie też najchętniej były zamawiane przez firmy. 
Większość sesji, które w tym czasie wykonałam, po-
wstało na potrzeby sklepów, stron internetowych, plat-
form e-lerningowych oraz mediów społecznościowych.

Czym różnią się zdjęcia biznesowe od fotografii do me-
diów społecznościowych?

Fotografie biznesowe to portrety pracowników organizacji, 
które uwzględniają ich cechy osobowościowe. W technice 
wykonywania sesji biznesowych nacisk kładzie się na biz-
nesową mowę ciała. Wykorzystuje się również gesty i mimi-
kę twarzy, dzięki czemu fotografia korporacyjna przed-
stawia również cechy charakteru fotografowanej osoby. 
Takie fotografie na ogół wykonuje się na jednolitym tle. 
Sesje wizerunkowe do mediów społecznościowych mają 

luźniejszy charakter. Jedną z zalet fotografii wizerunko-
wej jest możliwość wykonywania jej w plenerze lub innej 
kreatywnej przestrzeni. Podczas sesji do social mediów 
fotografuję moich klientów w trakcie pracy, dzięki temu 
zdjęcia są różnorodne. Taka sesja to poniekąd minirepor-
taż z codziennej pracy, pokazany w atrakcyjny sposób dla 
potencjalnego klienta. Cechą wspólną zarówno fotografii 
biznesowej jak i wizerunkowej do social mediów jest wy-
kreowanie image’u, który przedstawi daną osobę jako 
wiarygodną, oraz znającą się na tym, czym się zajmuje.

Jak przygotować się do sesji biznesowej?

Na pełen sukces sesji zdjęciowej, składa się pięćdzie-
siąt procent wkładu fotografa i poięćdziesiąt procent 
wkładu klienta. Ogólną myślą przyświecającą sesji, nie-
zależnie od jej rodzaju, jest spójność. Najważniejsze, by 
w stylizacjach panowała harmonia. Warto też zadbać 
o dodatki, które są dobrą opcją personalizacji i zawsze 
urozmaicają charakter sesji. Szczególnie panie zachę-
cam, by zadbały o profesjonalny makijaż.

Co wyróżnia Panią jako fotografa spośród innych pracu-
jących w tej branży?

Myślę, że mam kilka atutów. Po pierwsze jestem kryty-
kiem sztuki. To daje mi już pewną przewagę. (śmiech) 
Po drugie przez kilka lat robiłam zdjęcia w teatrze, który 
jest specyficzną przestrzenią do fotografowania. Na-
uczyłam się tam zatrzymywać w kadrze emocje między 
postaciami i dynamiką sytuacji na scenie. Ten rodzaj 
działania, ciągłego poszukiwania emocji i znaczeń po-
został ze mną do tej pory.

Rozmawiała Beata Sakowska
Zdjęcia Justyna Tomczak

Portret Joanny Osydy, aktorki Teatru 
Kochanowskiego w Opolu

Portret Alicji wyróżniony na międzynaro-
dowej grupie  This Magazin w kategorii 
Best of Black and White Publications

Portret Karoliny wyróżniony w Ogólno-
polskim konkursie fotograficznym To 
dobry konkurs

Justyna Tomczak Photography
fotojustynatomczak.art
justynatomczakphoto@op.pl
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Kasia Malinowska
certyfikowany coach, trener
Trenerka rozwoju osobistego, certy-
fikowany coach, ambasadorka fun-
dacji Sukces Pisany Szminką oraz 
programu Sukces To Ja. Ekspertka 
w zakresie budowania pewności sie-
bie. Prowadzi szkolenia oraz sesje 
coachingowe w języku polskim oraz 
angielskim.

Nie zgubić 
siebie
Przyszedł. Jak zawsze za wcześnie. Jak zawsze niespo-
dziewanie. Zaskoczył mnie swoją intensywnością i wybił 
z wakacyjnego rytmu. Zabrał luz, beztroskę i zabawę. 
Rozpanoszył się bezczelnie, wypełniając w grafiku każ-
de wolne okienko. Tak jakby chciał dać mi do zrozumie-
nia, że teraz to on będzie dyktował warunki, a ja mam 
go posłusznie słuchać. Twoje niedoczekanie wrześniu! 
Może kiedyś, może kilka lat temu dałabym się na to 
nabrać. Nie teraz. Przez ostatnią dekadę oddawałam 
ci niemalże całą przestrzeń. A ty wypełniałeś ją kolej-
nymi zadaniami. Zawożenie, odwożenie, przywożenie, 
dowożenie. Zajęcia językowe, zajęcia sportowe, zajęcia 
muzyczne, zajęcia gimnastyczne. Kolejne urodziny, 
imieniny, wycieczki i apele. Kina, teatry, muzea i filhar-
monie. Wszędzie byłam. Gotowa i obowiązkowa. Zdy-
scyplinowana i zorganizowana. Zresztą nie zostawiałeś 
mi wyboru. Samodzielna mama musiała znaleźć czas 
na wszystko. Posłusznie szłam przez każdy dzień od 
punktu A do punktu B. Od punktu B do punktu C. I tak 
przez cały alfabet. Wszystko było zrobione. Wszyst-
ko odhaczone. Zawsze na czas. Bezbłędnie. Idealnie. 
Perfekcyjnie. I tylko oczy miałam coraz bardziej szare 
od smutku, co ściskał mi serce. Bo w tym rytmicznym 
biegu, który z daleka mógł wyglądać na całkiem zgrabny 
taniec, myliłam kroki i gubiłam siebie. Każdego dnia 
coraz bardziej. Oddalałam się od małych przyjemno-
ści. Zostawiałam. Rezygnowałam. Odpuszczałam. Nie 
było na to miejsca. Oddałam je tobie. Czy żałuję? Nie, 
nie żałuję. Wręcz przeciwnie – bardzo ci dziękuję za to, 
że pokazałeś mi jak daleko potrafię od siebie odejść. 
Dziś wiem, że nikomu to nie służy. A najmniej mnie sa-
mej. Nie zgubić tego, co najcenniejsze – swoich marzeń, 
pragnień i tęsknot. To największa życiowa lekcja, jaką 
od ciebie odebrałam. Być czujnym i uważnym na siebie 
i swoje emocje. One zawsze pokazują czego najbardziej 
mi potrzeba. Już wiem, że odpoczynek jest równie waż-
ny jak praca. Nauczyłam się słuchać swojego ciała. Wy-
czerpujący sprint zamieniam na orzeźwiający trucht. To 
zdecydowanie moje ulubione tempo. Wystarczająco dłu-
go biegłam przez życie. I wiesz, co ci powiem wrześniu? 
Niewiele z tego biegu pamiętam. Dlatego dziś patrzę 
na ciebie z lekkim rozbawieniem. Nie wydajesz mi się 
już taki groźny, więc nie próbuj mnie poganiać kolej-
nymi zadaniami. Mam już szczegółowo rozpisany plan 
na ten rok. I nie zamierzam z niego rezygnować. Nawet 
jeśli twoim zdaniem to głupie, dziecinne, nieistotne. 
Tak właśnie postanowiłam – zrobię wszystko, żeby tym 
razem nie zgubić siebie.
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Jest połowa lat dziewięćdziesiątych, a ówczesny licealista 
wiedzie na ogół radosne, typowe dla nastolatka życie. Od 
rana szkoła, potem beztroskie snucie się z przyjaciółmi. 
Chwilowe zmartwienie stanowi nadchodząca klasówka 
lub szlaban na imprezowanie. Za szczególną wartość 
uznaje czas spędzany z rówieśnikami, szczerą interak-
cję, siłę i trwałość bezinteresownych relacji.

25 lat później, dzisiejszy licealista wiedzie również po-
zornie radosne, typowe dla nastolatka życie. Od rana 
szkoła, później szereg zajęć dodatkowych, praca do-
mowa do późnego wieczora. Nie ma czasu martwić się 
nadchodzącą klasówką, pisząc ich kilka tygodniowo. 
Nie zna pojęcia szlabanu na imprezowanie, bo komu ze 
znajomych chciałoby się cokolwiek organizować. Okazje 
do spotkań z rówieśnikami zdarzają się mu nieczęsto, a 
pojęcie interesowności i płytkości relacji poznał już do-
brze. Nie są to jednak dla niego powody do szczególnych 
zmartwień. Za kilka dni, po raz kolejny weźmie udział 
w młodzieżowym strajku klimatycznym, manifestując 
lęk i chęć walki o własną przyszłość. Bohaterów poko-
lenia swoich rodziców – wciąż celebrytów, medialnych 
gwiazdorów uznaje w zasadzie za antybohaterów jego 
czasów. Wylansowani przez media „plastikowi bogowie” 
żyją bowiem z promowania, lokowania i namawiania do 
jeszcze większej konsumpcji. Na swoich profilach prze-
konują, że piętnasty z serii gadżet jest po prostu nie-
zbędny, a pozorowana przez nich troska o planetę to w 
realnym życiu posiadanie samochodu z pięciolitrowym 
silnikiem. Wszystkiego tego, co nasze pokolenie po la-
tach zapóźnienia i niedostatków łykało  bezkrytycznie, 
młody zupełnie nie kupuje. Mentalnie i świadomościowo 
jest daleko przed nami.

Myśląc o jego pokoleniu, spojrzeć należy na pozbawiony 
głębszej refleksji model dostatniego i komfortowego 
życia, z którego mało kto chce dziś rezygnować. Czy rze-
czywiście potrzebujemy gastroturystyki all inclusive – 
patologicznego obżarstwa i  milionów ton zmarnowanej 
w skali globalnej żywności? Czy potrzebujemy tysięcy 
zbędnych, plastikowych, w istocie jednorazowych i bez-
wartościowych produktów oferowanych przez znane 
sieciówki? Czy podróż transportem zbiorowym to wciąż 
ujma i oznaka niskiego statusu majątkowego? Czy ko-
lejna kąpiel w wannie pełnej wody nie jest możliwa do 
zastąpienia znacznie oszczędniejszym prysznicem? Czy 
ustawiczna, krzycząca z billboardów promocja mięsa 
dostępnego w niskiej cenie nie powinna być już od dawna 
zabroniona? To tylko kilka przykładów z niekończącej 
się listy naszych win. 

Mateusz Lipski
właściciel agencji PROGRESSIVO
Związany z branżą marketingu nieprze-
rwanie 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 spo-
łeczne, promocję wydarzeń oraz insty-
tucji kultury. 

Antybohaterowie

Podczas tegorocznego urlopu, w trackie rozmowy ze zna-
jomym – ojcem dwójki dorosłych dzieci – dowiedziałem 
się, że zmian klimatycznych w istocie nie ma. Że to tylko 
propaganda i wielki biznes. A jeśli nawet jakieś zmiany 
postępują, to ich wyraźnych skutków nie odczujemy ani 
my, ani nasze dzieci, ani nawet pokolenie naszych wnuków. 

Analizując czas ostatnich kilku lat trudno mi uniknąć 
wrażenia, że żyję w świecie równoległym. Jeśli z ust 
najważniejszych osób publicznych padają słowa podwa-
żające fakty naukowe, nazywające wartości nadrzędne 
mianem wyimaginowanych, w jaki sposób mielibyśmy 
oczekiwać zmian w świadomości masowej?

Szczęście w nieszczęściu – przejęci katastrofą klimatycz-
ną młodzi ludzie nie słuchają dziś słownych wykwitów 
tych pseudoautorytetów i antybohaterów.
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Macie też koszmary, które Was prześladują od lat? 
Męczące w swojej powtarzalności, uderzające w czuły 
punkt, serwują pobudkę z przyspieszonym rytmem 
serce i pełen niepokoju dzień. U mnie ten sen powtarza 
się od dwudziestu dwóch lat, czyli odkąd skończyłem 
Państwową Szkołę Baletową w Gdańsku, uzyskując 
tym samym dyplom baletmistrza. Byłem „uczniem wy-
branym”, tym, w którego inwestuje się więcej, bo są 
podstawy do stworzenia z niego pierwszego solisty. By-
łem tym zresztą zachwycony, zwłaszcza przez pierw-
sze lata szkoły. Odkąd zamieszkałem w internacie, 
mając zaledwie dziesięć lat, wraz z moimi rosyjskimi 
pedagogami od baletu, mogłem korzystać z sal bale-
towych do nocy. Potem, pod koniec piątej klasy (ósmej 
podstawowej) naukę w szkole łączyłem z występami na 
profesjonalnej scenie Opery Bałtyckiej. Znów - więcej 
pracy, ale i emocji, bodźców, satysfakcji. Pierwsze duże 
role, potem główne, aż po ostatnią - dyplomową, też 
na scenie Opery, stworzoną specjalnie dla mnie przez 
choreografa i dzisiejszego dyrektora tej szkoły Sławo-
mira Gidla pod tytułem „Samotnia paJAca”. Tylko że 
to już było po… po decyzji podjętej trzy lata wcześniej, 
że mimo pięknie zapowiadającej się przyszłości, propo-
zycji pracy za granicą, kariery tancerza kontynuować 
nie będę. Od szesnastego roku życia wiedziałem, że 
nie jestem w stanie poświecić swojego życia baletowi, 
że satysfakcjonująca kariera tancerza klasycznego, 
będącego w tak zwanej „pierwszej linii” to maksimum 
dwie dekady, za to pełne bólu, katorżniczej pracy, wy-
rzeczeń i niewyobrażalnej samodyscypliny. A co naj-

ważniejsze, że sam ruch to za mało, by wyrzucić z siebie 
gejzery, które wówczas we mnie buszowały. Że potrze-
buję aktorstwa. Pamiętam, jak odhaczałem tygodnie, 
dni, godziny, aż w końcu ćwiczenia baletowe podczas 
lekcji dyplomowej. Myślałem: ostatni raz w życiu robię 
te kombinacje, ostatni raz kręcę te piruety, jeszcze dwa 
ćwiczenia i koniec. Czas pokazał, że nie tak do końca… 
bo przecież „dotykam” baletu w „Niżyńskim”, ale tylko 
trochę i przecież bez regularnych ćwiczeń. Odkąd za-
mknąłem ten etap, poczułem się wolny i szczęśliwszy 
i pewny, że wybierając aktorstwo, postępuję słusznie. 
I tu wracamy do snu: jest 18.45, za kwadrans przed-
stawienie, jestem w garderobie, ale nie pamiętam, co 
dziś gram… i wtedy okazuje się, że nie gram, że tańczę. 
Muszę wyjść na scenę i będąc sobą z teraźniejszości, 
po dwudziestu latach przerwy, zatańczyć główną rolę 
w balecie. Nie pamiętam choreografii, szybko zakła-
dam kostium, który jest mocno za ciasny (w czasach 
baletu ważyłem ponad dwadzieścia kilo mniej). Moje 
całe ciało jest przerażone wysiłkiem, który mnie czeka 
i niemożliwością wykonania skomplikowanych figur, 
czuje paraliż, stoję w kulisach, orkiestra zaczyna grać, 
dają mi znak, że zaczyna się moje solo… Kiedy się bu-
dzę przerażony, muszę się upewnić, że jednak jestem 
aktorem, że balet to absolutnie zamknięty rozdział. 
I nawet nie wiecie, jak bardzo wtedy doceniam to, co 
mam. Niczym w tej żydowskiej przypowieści o kozie 
moje życie widzę z zupełnie innej perspektywy. Przez 
chwilę czuję, że jestem naprawdę szczęśliwy. W sumie 
warto czasem mieć takie terapeutyczne koszmary!

Kamil Maćkowiak
aktor, reżyser, scenarzysta i choreograf
Laureat ponad dwudziestu nagród 
teatralnych, Prezes Zarządu Funda-
cji Kamila Maćkowiaka, dyrektor ar-
tystyczny Sceny Monopolis. Jednym 
z najsłynniejszych jego spektakli jest 
monodram „Niżyński”. Zagrał głów-
ną rolę w filmie Jerzego Stuhra „Ko-
rowód”, grywa w licznych serialach. 
Od kilku lat produkuje spektakle pod 
szyldem własnej fundacji.
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Zaplanuj
ślub marzeń!

Studio Florystyki Ślubnej
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