
- Dzień dobry. Nazywam się Karolina Nowakowska i jestem Przewodniczącą Koła Naukowego 

Młodych Menadżerów, które działa w Akademii Handlowej  Nauk Stosowanych w Radomiu. W 

ramach projektu pod tytułem „Biznes wczoraj dziś i jutro” przeprowadzamy rozmowę z naszymi 

lokalnymi Radomskim przedsiębiorcami. Na kolejną rozmowę zaprosiłam Panią Joannę Musiał-Jarosz 

właścicielkę kawiarni Otwarta, która od 2016 roku częstuje Radomian dobrą kawą, naturalnymi 

ciastami i najlepszymi koktajlami. Dzień dobry.  

-Dzień dobry.  

- Znajdujemy się na Żeromskiego 29 w bramie, którą kojarzy myślę, że większość Radomian. Mam 

nadzieję. Skąd pomysł na otworzenie kawiarni Otwarta. 

- Pomysł był bardzo spontaniczny, byłam na wycieczce w Łodzi i bardzo mnie zafascynowało życie w 

Łodzi właśnie w bramach, czego u nas w Radomiu nie było, knajpki takie hipsterskie, luźny klimat 

ludzie stojący z dobrą kawką z piwkiem z ciastkiem w ręku ten luz, którego u nas brakowało i 

wymyśliłam. Na początku miałam to prowadzić z koleżanką. Więc wymyśliłam, że można by było coś 

takiego stworzyć w Radomiu. Pierwotnie miało to być na Borkach tam miało być miejsce poza tym, że 

z dobrą kawką z dobrymi koktajlami.  To również takie miejsce, w którym można by było aktywnie 

wypocząć. Czyli nie wiem siatkówka, plażowa, joga, co próbowaliśmy tutaj u nas na tej małej plaży 

wdrożyć, ale jakoś tak nie do końca w centrum miasta się to przyjęło, myślę, że na Borkach byłby 

większy potencjał. No i niestety tam nie udało się dogadać, jeśli chodzi o teren i zaczęły się 

poszukiwaniu tutaj u nas w Radomiu. Troszeczkę przypadkiem znalazłyśmy to miejsce przechodząc 

właśnie Żeromskiego tutaj kiedyś byłam. Siłą rzecz właśnie chciałam zajrzeć do dziewczyn zobaczyć, 

co mają nowego, co mają fajnego  bo one zajmowały się odrestaurowywanie mebli projektowaniem 

wnętrz a że ja też projektuję także gdzieś tam nasze relacje były bliskie i zobaczyłam, że lokal jest do 

wynajęcia. Wiedziałam, że to jest fajny lokal z dobrą energią z dużą fajną witryną od razu widziałam 

jak to można by było zaaranżować wewnątrz i udało się. Jesteśmy sześć lat także myślę, że był to 

strzała w dziesiątkę. 

- Pomysł był plan też. Więc co było największą motywacją, aby otworzyć to miejsce? 

- Chyba poszukiwanie takiego miejsca, w którym ja bym się czuła dobrze, w którym ja bym chciała 

spędzać czas. Tak totalnie na luzie. Nie na głównym deptaku gdzie każdy zagląda nam w filiżankę czy 

w talerz, co jemy. Gdzie można spotkać ludzi, których nie koniecznie chcemy spotkać relaksując się 

przy filiżance kawy ze znajomymi. No i tutaj to miejsce wydawało mi się takim teoretycznie w 

centrum miasta, ale jednak ciut schowane na uboczu gdzie można się troszeczkę zaszyć i w spokoju 

porozmawiać bez tego zgiełku, który panuje na głównej ulicy Żeromskiego. 

- Rozumiem. Więc jak wyglądało prowadzenie biznesu na początku? 

- Na początku to było trudne ze względu na to, że obydwoje z mężem pracowaliśmy jeszcze na etacie. 

W firmach, które bardzo lubiliśmy, bo atmosfera nam bardzo odpowiadała, więc bardzo ciężko było 

nam się rozstać. I ta decyzja o rozstaniu zapadła dopiero po trzech latach prowadzenia działalności. 

Także działania na dwa etaty równolegle. Także było ciężko to były dnie i noce nieprzespane. Bo tak 

naprawdę lokal, który tutaj widzicie też praktycznie sami cały czas restaurujemy i te wszystkie 

renowacje i zmiany są naszymi rekami dokonywane. Na początku to tak naprawdę my we dwoje 

staliśmy za tym barem wracając z etatu przychodziliśmy tutaj i sami we dwoje ciągnęliśmy ten biznes. 



Przez obsługę goście poprzez wszelkie renowacje i wszelki rozwój tego lokalu. Wszystko jest tutaj 

zrobione naszymi rękami. Także dzisiaj jest troszeczkę łatwiej, bo mamy zaufanych ludzi, których tu 

możemy zostawić i oni wiemy, że sobie świetnie dadzą sobie radę. Na początku to było 24 godziny na 

dobę praca tutaj w tym miejscu tak na zmianę. 

- Jasne rozumiem. Więc jak obecnie prowadzi się biznes z perspektywy lat i doświadczenia? 

- Obecnie znowu jest ciężko wpłynęła na to na pewno pandemia. Udało nam się przetrwać, co nie 

było proste. Ale niestety w związku z tym, że niestety koszty nam rosną. Rosną koszty utrzymania 

lokalu, koszty poszczególnych, składników do wykonywania koktajli, koszty alkoholu. Tak naprawdę 

to nie ma czegoś, co nie zdrożało w ostatnim czasie i to znacznie. Nie chcemy podnosić cen, bo to 

wpłynie na to, że tych ludzi będzie mniej, bo każdego te podwyżki dotyczą. I zdajemy sobie też, 

sprawę, że ludzie też to czują w swoich portfelach, więc jeżeli my podniesiemy ceny to automatycznie 

części tych osób, które do nas przychodzą może nie być już stać, aby wyjść na tego przysłowiowego 

drinka ze znajomymi. Także staramy się sie przyciągnąć tutaj gości jeszcze promocjami. Także no nie 

jest łatwo.  Ja byłam zmuszona wrócić do pracy w okresie pandemii. Bo był taki moment, że 

rzeczywiście zastanawialiśmy się jak długo jeszcze wytrzymamy z naszych oszczędności. No teraz ta 

sytuacja się ustabilizowała. Niestety te podwyżki nie ułatwiają i myślę, że to jest dopiero początek. 

Oby nie naprawdę.  Chociaż liczę, że jednak się opamiętają i jakieś te zmiany wprowadzą na lepsze, 

ale na razie jakoś tak światła w tunelu nie widać. Czas pokaże. 

-Jakie były wady i zalety na początku prowadzenia swojego biznesu a jak te wady i zalety wyglądają 

obecnie? 

- Na początku tak jak już wspominałam to, że pracowaliśmy obydwoje na dwa etaty w tym momencie 

ja też wróciłam do pracy także też jest tego czasu mało, ale był taki moment trwał rok. Kiedy było 

cudownie tak wreszcie mogliśmy zainwestować w siebie odpocząć trochę złapać oddechu trochę 

pobyć razem. Teraz tak jakby czujemy się tak trochę na początku, że znowu musimy gdzieś walczyć o 

tego gościa. Cały czas musimy inwestować żeby tego gościa tutaj przyciągną żeby ten lokal cały czas 

żył. Żeby tutaj cały czas coś się zmieniało. Żeby goście chcieli zobaczyć, co tutaj się zmieniło i spędzać 

u nas miło czas.  

- Jaki było popyt kilka lat temu a jak jest obecnie? 

- No i tu znowu się musimy odnieś do pandemii. Pandemia spowodowała, że niestety widać to, że 

gości jest mniej. Druga sprawa jest większa konkurencja, bo jak my zaczynaliśmy 6 lat temu tak 

naprawdę nie było dużej konkurencji, nie było koktajl barów, nie było kawiarni tak. Dopiero po jakimś 

czasie od naszego otwarcia zaczęło wyrastać jak grzyby po deszczu. Więc musieliśmy się podzielić 

gośćmi. Radom jeszcze nie jest chyba tak rozwinięty pod kątem takiego tak zwanego clubingu, że 

ludzie wychodzą i migrują pomiędzy lokalami. Część tak, ale jednak większość ludzi jak już wychodzi 

to jednak idzie do jednego docelowego miejsca i tam już zostaje do końca. W innych miastach to 

wygląda, że tutaj pójdzie na jednego drugi a tutaj na drugiego drinka i generalnie te wszystkie lokale 

są w stanie się gdzieś zapełnić. My nie narzekamy. Absolutnie na ilość gości, bo gości mamy 

fantastycznych i jest ich sporo. W sezonie zimowym oczywiście jak to w Radomiu bywa, nie mamy 

tutaj jedzenia oprócz wyśmienitych ciast.  Więc nie mamy, czym przyciągnąć gości w takich porach 

lunchowych także na pewno tych gości na pewno na tygodniu jest mniej niż w weekend, ale sezon 

letni nam troszeczkę oddaje także musimy odkładać pieniążki, żeby sezon zimowy utrzymać.  



- Rozumiem. Więc ten wzrost odbiorców na przestrzeni lat cały czas się zmieniał prawda? 

- Tak on się zmienia, ale cały czas jest zauważalny progres tak, bo musimy powiększać naszą 

przestrzeń, więc to świadczy o tym, że rzeczywiście tych gości jest więcej i tych stolików nigdy nie ma 

pustych. Zwłaszcza w weekendowe wieczory. Także zrobiliśmy ekspansję na drugą część podwórka i 

tam mamy letni bar i w tym roku szykujemy też bardzo fajną niespodziankę. Będzie naprawdę taki 

typowo camperski klimat. Właśnie kupiliśmy przyczepę i w przyczepie będzie bar także to będzie coś 

innowacyjnego. Czego Radom jeszcze nie widział. 

- Rozumiem. Rąbek tajemnicy nam właśnie zdradziłaś. 

- Także mamy teraz troszeczkę takiej motywacji do nowego działania. Także jest ten progres tylko tak 

jak mówię jednak ta pandemia spowodowało to, że jednak w tym momencie może nie tyle, że tych 

gości jest dużo mniej, ale na pewno na tygodniu to odczuwamy. Bo przez to, że szkoły są pozamykane 

przez to, że nie ma możliwości wyjścia na długich przerwach to jednak w ciągu dnia to te dzieciaki z 

liceów wychodzące na przerwie na kawkę utrzymywały nas na tygodniu a w tym momencie byliśmy 

zmuszeni na to, żeby otwierać troszeczkę później, bo jednak do południa tych gości jest za mało żeby 

nam się kalkulowało żeby utrzymać otwarty lokal. 

- Rozumiem. A jak obecnie podejmujesz decyzje? Czy są one trudniejsze z biegiem lat i 

doświadczenia? Czy są one łatwiejsze? 

- Nie no na pewno są one łatwiejsze, bo mam większe doświadczenie za doświadczeniem idzie 

łatwość podejmowania tych decyzji. Chociaż nadal są to czasami podejmowane decyzje trochę 

spontanicznie, bo ja jestem taka spontaniczna. I jak poczuję gdzieś, wewnątrz że to jest dobra droga i 

ten mój czuj tu będzie mnie mocno pchała do przodu to jestem w stanie zaryzykować i uważam, że 

kto nie ryzykuje ten nie wygrywa. W ogóle to miejsce jest tego dowodem, że było to ryzyko, bo nie 

mieliśmy doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, gastronomicznej przede 

wszystkim, bo gospodarczą jak najbardziej prowadziliśmy już jak najbardziej wcześniej. Ale na pewno 

nie mieliśmy doświadczenie w gastronomi, także wszystkiego się nauczyliśmy i wyszło dobrze. Myślę, 

że tutaj też marketing jest połową sukcesu, ale jednak obsługa i umiejętności za barem mają no 

kluczowe znaczenie. 

- Zdecydowanie tak. Jakie są plany na rozwój tego miejsca? 

- Na chwilę obecną to miejsce już nie może urosnąć, bo już nie mamy możliwości pod kątem 

przestrzeni, co mogliśmy wycisnąć już wycisnęliśmy. Co mogliśmy zrobić to wynajęliśmy kolejny lokal, 

który jest na wejściu do tej bramy i tam będziemy robić przepyszną włoską pizzę. Już zaczęliśmy to 

robić we wrześniu tylko to już był taki na końcu termin możliwy terminów, kiedy można było 

otworzyć i już było za późno. To już było po sezonie już zaczął padać deszcz. Było brzydko nie 

zdążyliśmy się rozkręcić na tyle żebyśmy mogli utrzymać się na tym poziomie, na którym chcielibyśmy 

się utrzymać przez zimę, więc woleliśmy zamknąć. Bo to są naprawdę dobrej, jakości składniki i zbyt 

duży byłby straty żebyśmy mogli się utrzymać przez ten okres zimowy. Także stwierdziliśmy, że 

odpalimy na spokojnie w kwietniu także już zaraz no i będzie można u nas zjeść przepyszną włoską 

pizzę Clasike i pizzę Romana nie wiem czy miałyście okazję próbować w Rzymie takie plackine 

kawałki. Nie wiem czy miałyście możliwość próbować? 



- Niestety nie . Ale już będziemy mieli w Radomiu takie miejsce gdzie spróbujemy. Także zapraszamy 

serdecznie od kwietnia.  Jak widzisz swoją przyszłość za 5 lat, 10 lat? 

- Generalnie to w ogóle nie jest związane z tym miejscem, bo wierzę mocno, że to miejsce jak 

najbardziej wytrzyma ten okres czasu przynajmniej te 5 lat jeszcze swobodnie będziemy w stanie 

myślę funkcjonować z sukcesem. Nie wiem, co będzie za 10 lat, ale te 5 jeszcze przetrwamy. A ja 

jestem cały czas pełna nadziei, że uda mi się wreszcie zająć się tym moim projektowaniem wnętrz 

tylko wyłącznie, że nic już mi nic mi stanie na przeszkodzie, że nie będą musiała kombinować w inny 

sposób niestety gdzieś to porzucać. Także chciałabym za 5 lat wreszcie być takim już 100 % 

projektantem i utrzymywać się tak naprawdę głównie z tego, co kocham robić.  

- Tego Ci życzę. Odnośnie Otwartej, co wyróżnia to miejsce? Za co Twoim zdaniem Klienci kochają 

Was najbardziej? 

- Myślę, że przede wszystkim za to, że się zmieniamy. I takie też otrzymujemy sygnały od gości, że 

fajnie, że u nas się cały czas coś dzieje, że co roku jest coś nowego. Że przychodzą i w ogóle jak do 

nowego miejsca. I że to jest fajne i myślę, że jednak tą, jakość jaką staramy się cały czas podnosić, 

jeżeli chodzi o koktajle, jeżeli chodzi o wybór kawy o czy o wybór ciast i innego asortymentu. Myślę, 

że to też wpływa na to, że goście wybierają akurat nasze miejsce. A ceny myślę, że są zbliżone do 

lokali konkurencyjnych, gdzie nie koniecznie ta, jakość też jest zachowana na takim poziomie, na 

jakim można się spodziewać u nas.  

- Rozumiem.  Jaki jest Twój największy sukces podczas prowadzenia Otwartej? 

- Myślę, że przetrwanie tej pandemii to były tak naprawdę praktycznie dwa lata waliki o przetrwanie 

walki o każdego gościa i myślę, że to, że udało nam się przetrwać i jeszcze dodatkowo troszeczkę się 

rozwinąć zrobić remont i gdzieś zainwestować myślę, że to jest naprawdę duży sukces, bo nie 

każdemu sie udało.  

- Oczywiście. Niektórzy przetrwali inni nie a Wy ciągle jesteście.  

- A my ciągle jesteśmy i plany są na to, że będziemy. 

- Bardzo fajnie. Ostatnie pytanie, jaką radę dałabyś młodym przedsiębiorcą, którzy dopiero rozwijają 

swój biznes i wchodzą w ścieżki kariery.  

- Przede wszystkim się nie bać trzeba próbować. Kto nie ryzykuje nie wygrywa. Tak jak już tutaj 

wspomniałam. Ja jestem przekonana, że to, co sobie, zwizualizujemy i to jakimi jesteśmy ludźmi. 

Karma do nas wraca  i rzeczywiście Ci dobrzy ludzie którzy dzielą się swoją wiedza i są w stanie 

opowiadać o tym jak ten sukces osiągnęli są motywacją też dla takich właśnie którzy dopiero 

zaczynają. Ja sama jak otwieraliśmy to miejsce korzystałam z rad i pytał ludzi, którzy totalnie byli dla 

mnie obcy. Gdzieś lokale, które mi się spodobały ich koncept mi się podobał. Nie wstydziłam się 

zapytać jak do tego doszli i skąd biorą, np. kawę. Gdzieś byłam spodobała mi się herbata to skąd jest 

ta herbata. Prosiłam numery do przedstawicieli. Także po prostu ta odwaga i upór w dążeniu do celu i 

nie poddawanie się jak napotka pewne porażki, bo te porażki zawsze będą na naszej drodze. Grunt to 

się otrzepać i iść do przodu dalej.  



- Joanno bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Dziękuję, że opowiedziałaś o ty 

miejscu. Życzymy Ci przede wszystkim wielu sukcesów i ciągłego rozwoju. Serdecznie i zapraszamy 

Was do Otwartej. 

-Ja również zapraszam.  

- Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy też na naszego youtuba już nie długo będą kolejne 

wywiady.  

- Do widzenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


