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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 0 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 0 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 0 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODE-
SHIP REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 0-42 638-59-57
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 633-92-21
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 0 42 633-72-99, fax 0 42 633-99-02

INFORMACJA LOTNICZA– LOT 
AIRLINE INFORMATION
tel. 0 42 633-48-15
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 0 42 672-11-12
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 193-16
INFORMACJA KOLEJOWA  PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 194-36
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE 
tel. 999 
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD 
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913
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ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Paradna 46
tel. 042 272-33-00, tel./fax 042 272-33-68

www.hotel-eskulap.pl
info@hotel-eskulap.pl

ESKULAP przy I CZMP

ul. Łąkowa 23/25
tel. +48 42 637 12 00

www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

Arturówek, ul. Studencka 2/4
tel. 042 659-82-44
fax 042 659-90-11
hoteldaria@oit.pl

DARIA

Pabianice, ul. Kilińskiego 25
tel. 042 227-14-14
Restauracja: tel. 042 227-14-12
recepcja@piemont.com.pl

PIEMONT

ul. Legionów 81
tel./fax 042 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

ul. Kosynierów Gdyńskich 8
tel./fax 042 646-49-04, 042 646-42-68,

042 646-43-22, 042 646-41-53 

www.hotelambasador.pl

AMBASADOR

HOTELE

HOTEL Z BASENEM
ul. Politechniki 19A
tel./fax 042 684-63-70
tel./fax 042 648-76-04 
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA

UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL

RESTAURACJA
KAWIARNIA

DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM

ODNOWA BIOLOGICZNA

87-720 Ciechocinek, ul. Traugutta 5
tel. (0-54) 283 42 71, 283 60 65 

tel./fax (0-54) 283 63 09
www.amazonka.ciechocinek.pl

e-mail: amazonka@ciechocinek.pl

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 683-26-84 

MUZEUM HISTORII MIASTA ŁODZI 
MUSEUM  OF ŁÓDŹ CITY HISTORY 
ul. Ogrodowa 15, tel. 654-00-82 

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 674-09-57 

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 674-42-98

MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 632-71-12

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ 
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ  
- MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36,

tel. 633-97-90 

MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
„KSIĘŻY MŁYN”

MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESI-
DENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 674-96-98

MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 635-45-93

RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA 
ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

www.ryneksztuki.lodz.pl
GALERIA (parter) 

czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15
Sztuka dawna i współczesna, antyki i sztuka użytkowa

DOM AUKCYJNY (I piętro)
czynny: pon.–pt. 10–18, sob. 10–15                

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI:
9 maja - VIII Aukcja Promocyjna
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Lataj z Łodzi na wakacje

Lataj z Łodzi na wakacje

Dzień Pamięci o Zagładzie
W Łodzi odbędą się w tym roku obchody 65. Rocznicy

Likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Ghetto. Główne
uroczystości zaplanowane są w sierpniu i będą poświęcone
Ocalałym z Zagłady oraz Sprawiedliwym Wśród Narodów
Świata. 

21 kwietnia przypadał natomiast ustanowiony 5 lat temu
w Łodzi Dzień Pamięci o Zagładzie. Wzięło w nim udział 
ok. 700 gości z Izraela oraz tłumy mieszkańców Łodzi. 
Od rana młodzież zaznaczała białą farbą granice getta, 
żeby upamiętnić zamknięcie tej strefy przez Niemców, 
po południu zaś na Stację Radegast przybyli naczelny rabin
Polski Michael Schudrich, przewodniczący Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej w Łodzi Szymcha Keller, wojewoda łódzki
Jolanta Chełmińska, wiceprezydent Łodzi Włodzimierz
Tomaszewski, mnóstwo łódzkich VIP-ów, a także rekruci 
izraelskich sił lądowych i powietrznych, łódzcy harcerze,
strażnicy miejscy i młodzież łódzkich szkół. Stojąc pod 
płytami z nazwami obozów zagłady harcerze odczytywali
imiona i nazwiska pomordowanych z łódzkiego getta. Młodzi
rekruci z Izraela przeszli marszowym krokiem przez tunel
stacji Radegast, niosąc na ramionach flagi swojego kraju. 
– Musimy wciąż krzyczeć o tej tragedii, aby się już nigdy nie powtó-
rzyła – mówił Szymcha Keller, a prezydent Tomaszewski 
podkreślił, że Niemcy wymordowali w czasie wojny jedną
trzecią ludności naszego miasta. Z głośników popłynęły gwiz-
dy lokomotywy i odgłos odjeżdżającego pociągu, jak 65 lat
temu, gdy ze stacji wyruszały do obozów transporty śmierci.
Zapalono znicze, odśpiewano hymny obu krajów. Będziemy 
o tym długo pamiętać!

Beata Ostojska
fot. Archiwum Biura Promocji UMŁ



Wszystko dla zwierząt
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Łódź fantastyczna
Parady postaci ro-

dem z Gwiezdnych
Wojen, widowiska te-
atralne i filmowe w Ma-
nufakturze oraz na
Piotrkowskiej – tak za-
powiadają się tegorocz-
ne obchody Święta Ło-
dzi, które trwać będą
od 15 do 17 maja. Pier-
wszego dnia na rynku
Manufaktury zaplano-
wano niezwykłe wido-
wisko – projekcję „Odysei kosmicznej 2001” Stanleya Kubricka, dla
której oprawę muzyczną stworzy na żywo orkiestra symfoniczna 
i chór Filharmonii Łódzkiej w pełnym składzie, czyli 160 muzyków
i chórzystów! Będzie to pierwszy na świecie tego typu pokaz. 
W specjalnie ustawionych namiotach królować będą woskowe figu-
ry z „Gwiezdnych Wojen” i laboratoria międzygalaktyczne. Na
Piotrkowskiej pojawią się aparaty do ćwiczenia przydatnych w kos-
mosie zdolności – żyroskopy i symulatory ruchu rakiet. Noc z 16 na
17 maja upłynie pod znakiem Nocy Muzeów. Kilkanaście muzeów
łódzkich otworzy bezpłatnie swoje podwoje, przygotowując spec-
jalne ekspozycje. Organizatorzy zaplanowali także wieczorne
przedstawienie teatralno-wizualno-muzyczne, które rozpocznie się
w pasażu Schillera, a zakończy… w Manufakturze. Francuska
grupa teatralna Plasticiens Volants wraz ze swoimi akrobatami 
i ogromnymi sterowcami w kształcie kosmicznych stworów zabie-
rze podczas widowiska „Łowcy księżyca” widzów w otchłań kos-
mosu. Takiego Święta Łodzi jeszcze tu nie było – życzymy wszyst-
kim wesołej zabawy! (red)

Kilkudziesięciu producentów, importerów i dystrybutorów 
artykułów do hodowli i pielęgnacji zwierząt domowych zaprezentu-
je swoją ofertę podczas XI Międzynarodowych Targów Zoologicz-
nych PET FAIR, które odbędą się w Hali EXPO w dniach 8–10 maja.
Organizatorem imprezy są Międzynarodowe Targi Łódzkie. Odby-
wające się co dwa lata targi PET FAIR są bez wątpienia jedną 
z najważniejszych imprez branży zoologicznej w kraju. Prezentowa-
ny tu będzie sprzęt i akcesoria do hodowli i pielęgnacji zwierząt,
odżywki, zabawki i artykuły rymarskie, akwaria, terraria, klatki wraz
z wyposażeniem – krótko mówiąc wszystko, co jest niezbędne do 
prawidłowego rozwoju domowego pupila. 

Przez trzy dni trwania targów goście będą mogli oglądać 
wystawę zorganizowaną przez Łódzkie Stowarzyszenie Hodowców 

Kanarków i Ptaków
Egzotycznych – zoba-
czymy m.in. łąkówki
wspaniałe i turku-
sowe, lilianki, pa-
pużki faliste, zeberki, mew-
ki, gołąbki diamentowe i niemal wszystkie gatunki kanarków. 
9 i 10 maja przed halą EXPO odbędzie się Międzynarodowa 
Wystawa Psów Rasowych, organizowana przez Polski Klub Psa 
Rasowego, a w samej hali obejrzymy Międzynarodową Wystawę
Rasowych Świnek Morskich, Międzynarodową Wystawę Myszy
Rasowych i Ogólnopolską Wystawę Szczurów Rasowych. Tegorocz-
nej edycji PET FAIR towarzyszy także (w hali EXPO-BIS przy 
ul. Stefanowskiego 17) Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych,
na której prezentowane będą koty rzadko spotykanych ras z kraju 
i zagranicy. PET FAIR będzie również miejscem obchodów 100-lecia

ruchu akwarystycznego w Polsce, organizo-
wanego przez Łódzkie Stowarzyszenie
Akwarystów i Terrarystów – zobaczymy 
w EXPO Wystawę Akwariów Dekoracyj-
nych, a w sali konferencyjnej 9 i 10 maja
odbędzie się V Sympozjum Akwarystycz-
ne. Targom tradycyjnie towarzyszy Kon-
kurs o Statuetkę Targów PETR FAIR 
za najlepsze produkty; pierwszy dzień
imprezy (8 maja) jest zarezerwowany dla
profesjonalistów, a pozostałych miłośni-
ków zwierząt organizatorzy zapraszają 
9 i 10 maja. (j)

Wszystko dla zwierząt

W kwietniu na Piotrkowskiej
podziwialiśmy lalkarzy, w maju
zobaczymy tu gwiezdne wojny!
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W tym roku do udziału w konkursie
wpłynęło 98 zgłoszeń projektantów z Polski,
Danii, Hiszpanii, Izraela, Bułgarii, Ukrainy,
Litwy i Wielkiej Brytanii. Tradycyjnie kolek-
cje zgłaszane są w 2 kategoriach: pret a portér
i premier vision, a ocenią je dwa gremia – Jury
Kreatorów oraz Jury Medialne. W pierw-
szym zasiądą w tym roku Marcin Paprocki,
Mariusz Brzozowski, Jerzy Gaweł ze Szkoły
Artystycznego Projektowani Ubioru w Kra-
kowie, Barbara Hanuszkiewicz z Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, projektantka
Agnieszka Jacobson-Cielecka (reprezentują-
ca Łódź Design 2009). W składzie Jury 
Medialnego znajdą się zaś Diane Pernet,
Hanna Gajos („Moda i Rynek”), Katarzyna
Kultys („Fashion Magazine”), Agnieszka
Spigelhalter (magazyn moda.com.pl), Izabe-
la Adamczewska („Gazeta Wyborcza”), 
Wojtek Witczak (YPDF), Andrzej Wrzesień
(portal moda.com.pl), Robb Young („He-
rald Tribune” i „Financial Times”), Krzysz-
tof Łoszewski („Elle”). W kwietniu reprezen-
tanci obu gremiów wybrali 28 finalis-
tów – 18 kolekcji w kategorii pret a portér i 10 

w premiere vision. To spośród nich wyłonieni
zostaną zdobywcy ZŁOTEJ NITKI. Tradycją
Gali Finałowej jest pokaz specjalny – w tym
roku zobaczymy kolekcję Agaty Ruiz de la
Prada, nazywanej dumą hiszpańskiej mody.
Kreatorka przyznaje, że od zawsze inspiro-
wali ją tacy artyści, jak Picasso, Warhol
i Chillida. Jej niekonwencjonalne, szerokie 
i rozkloszowane spódnice, proste, opinające
sylwetkę sukienki oraz połączenie tunik 
z legginsami, uderzające niepowtarzalnym
optymizmemi niezwykle komfortowe, szyb-
ko zdobyły grono wielbicielek na całym
świecie. Gala Finałowa rozpocznie się 
o godzinie 19.00 i zgromadzi wiele wybit-
nych postaci ze świata mody. Koniecznie
trzeba tu być! (j) 

Na przełomie maja i czerwca Łódź dołą-
czy do elitarnego grona miast organizują-
cych imprezy typu „Fashion Week”, podczas
których znani projektanci i domy mody pre-
zentują swoje najnowsze kolekcje. Najbar-
dziej znane „Tygodnie Mody” odbywają się
dwa razy do roku w sezonie wiosenno-letnim
i jesienno-zimowym w słynnych stolicach
mody: Mediolanie, Paryżu, Londynie i No-
wym Jorku. 

Łódź jak żadne inne miasto w Polsce
nadaje się na jej zorganizowanie – jest niero-
zerwalnie związana z przemysłem odzieżo-
wym, działają tu Akademia Sztuk Pięknych 
i Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania,
które wykształciły wielu znanych polskich
projektantów, i tu właśnie od lat odbywa się
konkurs dla projektantów „Złota Nitka”. 

Na pierwszym w Polsce „Fashion Week”
swoje kolekcje pokażą między innymi Agata
Ruiz de La Prada z Hiszpanii, berliński dom
mody LAC-ET-MEL, libański kreator Geor-
ges Chakra, słynny włoski projektant Rober-
to Cavalli (wśród ambasadorów jego marki
są Madonna, Lenny Kravitz, Drew Barrymo-
re i Jennifer Lopez) i Gaspard Yurkievich 
z Paryża. Łódzki „Fashion Week” zapowiada
się nader obiecująco, a wszystko rozpocznie
konkurs „Złota Nitka”. W programie
„Tygodnia Mody” są również dwa inne kon-
kursy dla młodych projektantów – przenie-
siony z Warszawy Fashion Designer Awards
i RE-ACT Fashion Show, a w Muzeum Włó-
kiennictwa na czternastej gali dyplomowej
Barbary Hanuszkiewicz swoje prace zapre-
zentują dyplomanci szkół projektowania. 

(BeO), fot. Archiwum Biura Promocji UMŁ 

„Fashion Week” w Łodzi

Międzynarodowa Złota Nitka
Konkurs dla Projektantów Ubioru ZŁOTA NITKA, najstarsze i najbardziej 
prestiżowe wydarzenie promujące młodych kreatorów, rozszerzył zasięg i od tego
roku stał się imprezą międzynarodową. Jego finał odbędzie się 29 maja w hali
EXPO przy ul. Stefanowskiego 30 i będzie imprezą otwierającą „Fashion Week”.

Organizatorzy zapewniają, że „Tydzień Mody” będzie
fantastyczny
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Strefa jest większa

Przedstawiciele czterech inwestorów odebrali w kwietniu
zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej. Dzięki nowym inwestycjom powstanie ponad 100 nowych
miejsc pracy. W podstrefie Radomsko holenderska spółka HSV 
Polska za 15 mln zł wybuduje fabrykę opakowań i izolacji styropia-
nowych (m.in. na potrzeby zlokalizowanej tu fabryki Indesit), 
a w podstrefie Ostrzeszów spółka Trasko Konstrukcje (to jej drugie
zezwolenie na działalność w ŁSSE) planuje budowę fabryki 
konstrukcji stalowych i aluminiowych (nakłady 18 mln zł). Powięk-
sza się podstrefa Ozorków, gdzie od 1999 r. działa już Ceramika
Tubądzin II, która chce wybudować fabrykę płytek ceramicznych
nowej generacji, polerowanych i lapowanych. Z kolei spółka ABB 
w podstrefie Aleksandrów Łódzki wybuduje zakład produkujący
podzespoły do farm wiatrowych. Łódzka Specjalna Strefa Ekono-
miczna obejmuje teraz obszar 1162 hektarów w trzech woje-
wództwach: łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. W 41 pod-
strefach ŁSSE działa ponad 100 podmiotów i zatrudnionych jest
około 18 tysięcy osób. (jm)

fot. archiwum ŁSSE

Ponad 13 tysięcy zwiedzających zapoznało się z ofertą 150 firm 
z kraju i zagranicy podczas XII Targów Sprzętu Fotograficznego, 
Filmowego i Video FILM VIDEO FOTO, zorganizowanych przez
Międzynarodowe Targi Łódzkie na początku kwietnia. To najważ-
niejsza impreza tej branży w Polsce i jedna z ważniejszych w tej 
części Europy. Na targach pojawiły się takie koncerny, jak Olympus,
Samsung, Sony, Canon, Epson i Alstor. W czterech halach obejrze-
liśmy sprzęt fotograficzny, wideo, oświetleniowy, kioski do samo-
dzielnej obróbki i zamawiania zdjęć, software, peryferia i sprzęt
komputerowy dedykowany obróbce obrazu.

Po raz dziewiąty imprezie towarzyszył Konkurs o Medal FILM
VIDEO FOTO. W tym roku zgłoszono do niego 30 wyrobów w dzia-
le Foto i 14 w Wideo. W kategorii Foto aż dwa medale zdobyła firma
SONY POLAND – za aparat cyfrowy Sony Cyber-shot DSC-HX1 i za
cyfrową lustrzankę Sony A900. Medal powędrował także do firmy
KSK DYSTRYBUCJA (dystrybutor WACOM) za tablet piórkowy

Wacom Intuos 4. Wy-
różnienia przyznano
firmom OLYMPUS
Polska (lustrzanka
cyfrowa OLYMPUS
E-620) oraz PHU
FOTO-NOVA (pió-
ro czyszczące Sen-
soKlear SK-1 do ma-
tryc aparatów cyfro-
wych). W kategorii Wideo meda-
le otrzymały firmy SONY POLAND (kamera XDCAM EX PMW-
EX3) oraz ALSTOR (monitor do postprodukcji filmowej CG232W).
Medal za najlepszy polski produkt – UniDolly motion control 
– otrzymała firma Unitronic Janusz Dybowski. Jurorzy wyróżnili 
też wirtualne studio ixiVS firmy Studiotech Poland (dystrybutor

WorldIXI), kamerę JVC GY-HM700 ProHD zgłoszoną 
przez Professional Market (dystrybutor JVC), kamerę wideo
HDR-XR520VE SONY POLAND, system edycyjny Sony
Vegas Pro 8 + DVD Architect 5 zgłoszony przez firmę 
KSK DYSTRYBUCJA (dystrybutor Sony Creative Software)
oraz Edius 5.0 firmy BEiKS BiK Machulski (dystrybutor
Canopus). Nagrodzonym firmom gratulujemy znakomitych
produktów, a organizatorom targów – świetnej imprezy! 

(jm)

FILM VIDEO FOTO
na złoto



MOLO nie tylko na piknik
W maju warto wybrać się do ośrodka MOLO w Smardzewicach nad Jeziorem Sulejowskim.

Jego doskonałe położenie i niepowtarzalny klimat sprzyjają łączeniu przyjemnego z pożytecz-
nym – można tu zorganizować intensywne szkolenia, zapewniając jednocześnie uczestnikom
kursu znakomity relaks i wypoczynek. 

Ośrodek ma najdłuższe w Polsce śródlądowe molo – wspaniałe miejsce spacerowo-widoko-
we. Znajdziemy tu 2 hektary idealnego terenu na imprezy integracyjne – hotel dysponuje poko-

jami z łazienką, telewizorem, telefonem, bezpłatnym dostę-
pem do internetu oraz tarasem z widokiem na jezioro lub
smardzewicki las. Obok budynku jest 200-osobowy namiot
na imprezy biesiadne i taneczne, miejsce na grilla i ognisko
oraz boisko do piłki plażowej. Można tu wypożyczyć rower,
leżaki plażowe lub sprzęt wodny, zagrać w bilard, rzutki, ping-
pong oraz gry planszowe dla dzieci. Ośrodek ma pięć sal kon-
ferencyjnych wyposażonych w ekran, flipchart i szerokopas-
mowy dostęp do internetu. Podczas szkoleń, konferencji 
i spotkań biznesowych personel zapewnia dodatkowe atrakcje
– karaoke, konkursy tańca, wieczory tematyczne i pokazy hip-
nozy, kasyno, bingo, przejażdżki konne oraz eskapady quada-
mi i paintball. Więcej informacji o ośrodku znajdziemy na
stronie www.osrodekmolo.pl                                                     

fot. archiwum MOLO
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Adwokaci pro bono
W sobotę 9 maja odbędzie się ogólnopolska akcja Naczelnej Rady Adwokackiej pod

hasłem „Bezpłatne porady prawne adwokatów”. W tę cenną inicjatywę włączyła się także
Okręgowa Rada Adwokacja w Łodzi i o pomoc pro bono będzie można się zwrócić do
łódzkich kancelarii adwokackich oraz specjalnie zorganizowanych punktów, których
adresy są na bieżąco aktualizowane i znajdziemy je na stronie internetowej
www.ora.lodz.adwokatura.pl 

Adwokaci zgodzili się pracować w dzień wolny, aby móc w pełni zaangażować się 
w pomoc potrzebującym. A sobota jest również dogodna dla wszystkich, którzy w dzień
powszedni nie mają czasu odwiedzić kancelarii adwokackiej. – Udzielanie porad bezpłat-
nych nie jest niczym nowym – mówi adw. Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej – ale chcemy wpisać taką akcję na stałe w kalendarz wydarzeń Okręgowych Rad
Adwokackich dwa razy w roku. 

Brawo NRA i łódzka ORA!                                                                                  Jerzy Mazur

Najlepsi ze Wschodu
16–17 maja w klubie bilardowym Frame przy ul. Narutowicza 7/9 odbędzie się

Polish Open – jedyna w Polsce impreza o charakterze międzynarodowym zaliczana do
cyklu turniejów Dynamic Billard Best of the East. Przez dwa dni Łódź stanie się pol-
skim centrum bilarda – przyjedzie tu 128 zawodników z 10 krajów Europy, którzy
przez dwa dni będą rywalizować w odmianę 9-bil.

Pierwszy dzień imprezy to etap grupowy, w którym zawodnicy grają w zespołach
do pięciu wygranych partii. W dniu drugim rozpocznie się etap pucharowy, do które-
go awansują po dwie osoby z każdej grupy. Na tym etapie gry mecze rozgrywane będą
już do 7 wygranych partii. W zawodach obowiązuje bilardowy strój sportowy B,
natomiast półfinał i finał rozgrywane są w stroju A (obowiązkowa koszula, muszka lub
krawat i kamizelka). Impreza cieszy się dużą popularnością wśród polskich zawodni-
ków, którzy reprezentują wysoki poziom gry i odnoszą spore sukcesy. W tym roku 
w zawodach weźmie udział liczna grupa uczestników z Łodzi. Jednym z ważniejszych
celów Dynamic Billard Best of the East jest promocja sportu bilardowego i zachęcanie
zawodników do rywalizacji na poziomie europejskim. Jest o co walczyć: w tym roku
pula nagród wynosi 4500 euro. Zwycięzcy otrzymają również puchary i medale. Mamy
nadzieję, że – podobnie jak w roku ubiegłym, kiedy zwyciężył Mariusz 
Skoneczny – nasi zawodnicy pokażą najwyższą klasę gry i zajmą zwycięskie miejsca.
Cykl turniejów ma patronat Europejskej Federacji Bilardowej (EPBF), a organizatorem
turnieju w Łodzi jest Stowarzyszenie Bilarda Sportowego. Ewa Soboń

fot. archiwum FRAME

Siedziba Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63

fot. D. Ostojski
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CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE 

OWLEX
autoryzowany koncesjoner 

PEUGEOT
sprzedaż   serwis  

autoholowanie   blacharnia-lakiernia
u zbiegu ul. 3 Maja i Pabianickiej; tel. 042 684 31 37 

www.owlex.peugeot.com.pl, e-mail: owlex@peugeot.com.pl

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 0-42 680-14-83

FORD
sprzedaż części zamiennych 
(oryginały i zamienniki), naprawa,  
pompy wtryskowe, silniki, 
skrzynie biegów, tylne mosty, 
zawieszenie. 

ul. Wersalska 46       tel. 0-42 652-62-81

ul. A. Struga 26         tel. 0-42 637-38-17

ul. Zgierska 108        tel. 0-42 654-42-13

SERWIS
OPON

OFERUJE

W ŁODZI

duży wybór ogumienia, felg i akumulatorów do wszystkich
pojazdów w atrakcyjnych cenach,
montaż, wyważanie naprawy i przechowanie opon,
wymianę klocków hamulcowych, oleju i tłumików,
konserwację i odgrzybianie klimatyzacji, 
usługi serwisu mobilnego ( u klienta ), oraz  kompleksową
obsługę flot samochodowych.

*

*
*
*
*

*
*
*

Najwyższy czas pomyśleć o zamianie
zimowych opon na letnie. Radzimy skorzys-
tać z renomowanych stacji serwisowych
firmy INTER-STOMIL, których adresy 
i telefony znajdziemy w rubryce CAR SER-
VICE poniżej. Serwisy oferują szeroką paletę
opon marki GOODYEAR, DUNLOP,
FULDA, DĘBICA, SAVA, NOKIAN, BRID-
GESTONE, FIRESTONE, MICHELIN,
KLEBER, KORMORAN i innych. Warto
wcześniej uzgodnić telefonicznie termin
usługi, aby nie czekać w kolejce – każdy 
serwis ma własną specjalizację. Pełna oferta

serwisów to montaż i demontaż kół oraz
ogumienia, komputerowe wyważanie, napra-
wy opon i dętek, pogłębianie bieżnika opon
ciężarowych, prostowanie felg stalowych
i aluminiowych, wymiana klocków i szczęk
hamulcowych, diagnostyka, obsługa klima-
tyzacji, wymiana oleju, pompowanie opon
gazem (TIREX), sprzątanie wnętrz samo-
chodów i pranie tapicerki. Możemy tu także
przechować opony, a za wszystko zapłacimy
kartami płatniczymi. Inter-Stomil ma rów-
nież bardzo atrakcyjną ofertę dla firm dys-
ponujących flotą samochodów – zapewnia

obsługę samochodów ciężarowych, autobu-
sów, pojazdów specjalnych (maszyn drogo-
wych i budowlanych), ciągników, wózków
transportu magazynowego, samochodów
osobowych i dostawczych. Szczególnie zaś
polecamy serwis mobilny firmy, dojeżdżają-
cy do klientów w promieniu kilkudziesięciu
km od miasta. Więcej informacji o firmie
znajdziemy na stronie www.inter-stomil.pl
Warto tam wejść, a potem pojechać do ser-
wisów!

(jm)

Pora na letnie oponyletnie opony

W serwisie przy ul Zgierskiej 108 m.in. wyprostujemy felgi stalowe i alauminiowe



rynek Łódzki   5(96) 2009 RYNEK9

Trzy miesiące po zaprezentowaniu naj-
nowszej limuzyny Klasy E koncern Merce-
des-Benz pokazał w Genewie wersję coupé
Klasy E. Ten najbardziej aerodynamiczny
samochód świata nawiązuje do najlepszych
tradycji poprzedników. Obok tradycyjnych
wyróżników, jak brak słupka środkowego 
i całkowicie chowane szyby boczne, nowe
coupé może pochwalić się nie tylko korzyst-
nym współczynnikiem oporu powietrza.
Samochód oferowany jest z dwiema nowy-
mi, czterocylindrowymi jednostkami napę-
dowymi, spalającymi mniej paliwa, ale 
gwarantującymi znaczący przyrost mocy 

i momentu obrotowego.
Klasa E Coupé jest standar-
dowo wyposażona w zawie-
szenie AGILITY CONTROL,
adaptacyjny układ amorty-
zacji drgań, układ rozpozna-
wania objawów zmęczenia 
u kierowcy, system zapobie-
gawczej ochrony pasażerów
PRE-SAFE oraz nowe rozwią-
zanie Active Bonnet („Aktyw-
na Maska”), które w przypadku potrącenia
przechodnia w ułamek sekundy unosi tylną
część maski zwiększając powierzchnię
potencjalnego zgniecenia. Samochód ma
znany już układ wspomagania pracy reflek-
torów samochodowych Adaptive Main
Beam Assist, system rozpoznawania zna-
ków drogowych, a także automatyczny
układ hamowania awaryjnego. Fotele Klasy
E Coupé mają elektrycznie regulowaną
wysokość i kąt nachylenia oparcia oraz fun-
kcję Easy-Entry, ułatwiającą wsiadanie 
i wysiadanie osobom na tylnej kanapie.
Ulepszono też w samochodzie standardową
dwustrefową klimatyzację automatyczną
THERMATIC, dającą teraz więcej mocy
ogrzewania i chłodzenia. W opcji jest na-
tomiast multimedialny system COMAND

APS z nawigacją o zasięgu ogólnoeuropej-
skim na twardym dysku, zmieniarką DVD,
urządzeniem Music Register (pamięć na
1000 utworów) oraz kontrolą głosową 
z funkcją rozpoznawania słów. Melomani
mogą zamówić 500-watowe nagłośnienie
typu surround, a najbardziej ambitni 
– samochód w pakiecie sportowym AMG 
z 18-calowymi obręczami kół z lekkich sto-
pów na wysoki połysk, z sześcioma podwój-
nymi szprychami, obutymi w bardzo szero-
kie opony... Tylko wsiąść i delektować się
jazdą, oczywiście po zapłaceniu 217500 zł. 
Z salonu Sobiesław Zasada Łódź przy
ul. Aleksandrowskiej 11, autoryzowanego
dealera koncernu Mercedes-Benz, wyjechać
nim będzie można pod koniec maja. 

(jm) 

Coupé dla ambitnych

Co Pan zaleca pacjentom mającym zdrowe
zęby, którzy chcą „rozjaśnić” sobie uśmiech?

Wielu pacjentów ma zdrowe zęby, ale
często znajdują się na nich osady i przebar-
wienia spowodowane przez mocną kawę,
czerwone wino i – niestety! – papierosy. Na-
wet najbardziej skrupulatna dbałość o higie-
nę jamy ustnej, czyli szczotkowanie zębów
dobrą pastą, nitkowanie i stosowanie płuka-
nek – nie zlikwiduje szpecących przebar-
wień. Takim pacjentom w naszej klinice pro-
ponujemy profesjonalne zabiegi higieniczne
i upiększające. Najpierw należy z zębów
zdjąć kamień. Zabieg ten nazywa się skalin-
giem i jest wykonywany przy pomocy 
specjalnego ultradźwiękowego urządzenia.
Następnie przy użyciu
piaskarki pozbywamy
się przebarwień z tyto-
niu, kawy i herbaty.
Jeśli pacjent chce mieć
jaśniejsze zęby – pro-
ponujemy zabiegi wy-
bielania, które pozwa-
lają rozjaśnić zęby
nawet o kilka tonów, a
efekt utrzymuje się

długo. Obecnie najnowocześniejszym i szyb-
kim sposobem wybielania jest metoda przy
użyciu lampy plazmowej. Satysfakcjonujące
rezultaty uzyskujemy niekiedy już po 15
minutach. Bardziej cierpliwym proponuje-
my wybielanie z użyciem nakładek silikono-
wych. Wykonujemy je po pobraniu indywi-
dualnych wycisków zębów. Tutaj pacjent
decyduje do jakiego stopnia chce rozjaśnić
zęby. Zaopatrujemy go w odpowiednie żele,
dobrane stosownie do każdego przypadku,
które razem z szyną zakłada się na noc z
przerwami przez 2 tygodnie. Czasami zgła-
szają się do nas pacjenci, którzy chcą mieć
wybielone martwe zęby, przebarwione po
leczeniu kanałowym starymi metodami. W

takim przypadku
wykonujemy pacjento-
wi zdjęcie rtg i spraw-
dzamy, czy ząb został
prawidłowo wyleczony,
i po przygotowaniu zę-
ba zakładamy nań spec-
jalny opatrunek wy-
bielający. Jeśli ta metoda
nie pozwoli na roz-
jaśnienie zęba, można

zastosować inne
sposoby wybie-
lania przy użyciu lasera, lampy, nakładek.

Czy wybielanie może być szkodliwe dla
zębów? To nieprzyjemny zabieg?

W Stanach Zjednoczonych 80 proc. pac-
jentów wybiela sobie zęby. W naszym kraju
wiele osób obawia się tych zabiegów, bo
krążą o nich głupie legendy. Wybielanie 
w żadnym stopniu nie niszczy zębów.
Wszystkie zabiegi wykonywane są pod kon-
trolą lekarza. Pacjenci najczęściej obawiają
się uszkodzenia szkliwa i osłabienia zębów.
Bardzo rzadko po wybielaniu zdarza się ich
nadwrażliwość. Można z tym sobie szybko
poradzić poprzez zastosowanie wysokostę-
żonych lakierów fluorkowych, ale zazwyczaj
wystarczają odpowiednie pasty. Wybielanie
stosuje się na życzenie pacjenta, ale właściwą
metodę zawsze musi zaproponować lekarz. 
(not. jm)

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MaK-Laser
ul. Łososiowa 28/33

tel. 0-42 657-57-77 lub 0 511 770-777

MAK-LASER na uśmiech
Rozmowa z dr Adamem Rogowskim-Tylmanem z kliniki MAK-LASER

Salon Sobiesław Zasada Łódź 
przy ul. Aleksandrowskiej 11







RESTAURACJA





14GASTRONOMIA rynek Łódzki   5(96) 2009

W kwietniu ta znana i cenio-
na restauracja (Traugutta 6, tel.
042 632-15-42) zmieniła wystrój
pierwszej sali, którą ze względu na dekoracje można śmiało nazwać
„afrykańską” – są tu dzidy, tarcze i drewniane maski ludów z Czar-
nego Lądu. Znam ten lokal od lat, ale dopiero teraz dostrzegłem
wspaniałe kolumny, które „podtrzymują” sufit. Być może nowe
krzesła i szersze stoły pozwalają wygodniej usiąść przy potrawie, 

a wtedy wszystko lepiej widać...  
Restauracja ma wieloletnią

tradycję i jako jedna z pierw-
szych wprowadziła w latach
1980. usługi cateringowe. Wciąż
jest jednym z liderów branży. 
– Organizujemy przyjęcia kameral-
ne dla rodzin, ale w plenerze robi-
liśmy też catering dla trzech tysięcy
osób – podkreśla Marek Zieliń-
ski, właściciel „Savoyu”. – Przy-
kładamy się do pracy i oferujemy

usługi na najwyższym poziomie. 
W karcie mamy potrawy kuchni pol-
skiej i europejskiej, a także z odległych
zakątków świata, jak sushi i marokańskie tażini. Posiadamy znakomite
zaplecze, w którym w dużych ilościach możemy przygotować na telefon 
grupowe posiłki, które na czas obiadu dostarczamy firmom.

Do dyspozycji gości lokal ma dwie sale: restauracyjną na parterze
i bankietową na piętrze (każda z nich na 120 osób). Bankietowa jest
klimatyzowana i podziwiać w niej można stuletni witraż z wizerun-
kiem pawia, symbolu obfitości i dobrobytu. Obok perfekcyjnej 
organizacji i miłej atmosfery jednym z największych atutów 
„Savoyu” jest doskonała kuchnia. Szefowie kuchni szkolili się 
u takich mistrzów, jak Kurt Scheller, Michael Labarre, Robert Sowa
czy Stanisław Pacholski. Jadłem tu niedawno polędwicę w sosie 
ze smardzów i zaręczam, że była wprost doskonała. Serdecznie 
czytelników zapraszam do „Savoyu”! 

Jerzy Mazur

„Savoy” 

Od kilku lat organizujecie w restauracji kolacje, których bohatera-
mi są produkty lansowane przez organizację Slow Food. Skąd ten
pomysł? 

Slow Food powstało we Włoszech i od 1986 r. zajmuje się ochro-
ną niewielkich regionalnych producentów żywności tradycyjnej,
zagrożonych coraz bardziej natarczywą ekspansją dań fast food. 
Łódzkie Convivium Slow Food, którego Prezesem jest Grzegorz 
Zieliński, właściciel Klubu Piotrkowska 97, działa zaś od trzech lat.
A bohaterem naszej ostatniej kolacji był chleb hruby żytni, produ-
kowany przez Biopiekarnię prowadzoną w Grzybowie w gminie 
Słubice przez małżeństwo Ewę Smuk i Petera Stratenwerth, którzy
byli gośćmi restauracji. 

Co podano do stołu w towarzystwie tego smacznego chleba?
Jest on faktycznie rewelacyjny, bo wypiekany w kamiennym

piecu ogrzewanym opałem drzewnym, co dziś stanowi prawdziwą
rzadkość. Hruby po staropolsku znaczy gruboziarnisty, a wypiekany

jest ze zboża z certyfi-
kowanych gospodarstw
ekologicznych – dlate-
go wpisany jest na listę
produktów rekomen-
dowanych przez Slow
Food. Podczas kolacji
goście skosztowali m.in.
śledzia w sosie z mle-
cza z pieczonym ziem-
niakiem, tradycyjnego barszczu chrzanowego, szynki pieczonej 
w sosie żurawinowo-jabłkowym oraz zająca w sosie własnym ze sma-
żonymi buraczkami. Wszystko przygotowała Urszula Czyżak, szef
kuchni Klubu Piotrkowska 97, laureatka wielu najcenniejszych
nagród na Festiwalu Dobrego Smaku oraz w ogólnopolskim 
konkursie „Prezentacja jednego talerza”.

Co w najbliższych planach łódzkiego Convivum Slow Food?
7 maja organizujemy spotkanie pt. „Smaki Gabońskie”, a ich

bohaterem będzie Dieu-Donne Mouketou-Tarazewicz, geograf, 
lektor francuskiego i przewodnik, który odkąd zamieszkał w Polsce
stara się zainteresować Polaków swoim krajem. Z początkiem 
maja razem z Elżbietą Dzikowską i Krystyną Czubówną wrócił 
z wyprawy do Gabonu, a członkowie Łódzkiego Convivium Slow
Food jako pierwsi będą mieli okazję „na gorąco” usłyszeć relacje z tej
wycieczki. (not. jm) 

fot. archiwum Piotrkowska Klub 97

Slow food w klubie
Rozmowa z Anną Owczarek, 
menedżerem public relations w Klubie Piotrkowska 97

po liftingu

Gośćmi kolacji Slow Food byli 
Ewa Smuk i jej mąż Peter Stratenwerth 
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Z tarasu lokalu przez malowniczy ogród dojdzie-
my spacerkiem do stawu, wokół którego można
podziwiać stuletnie dęby. Cisza, spokój, pięknie śpie-
wają tu ptaki, a wzmożony po spacerach apetyt zaspo-
koją w restauracji smakowite dania przyrządzane przez
nie lada mistrza – Krystynę Wierzbicką, jurora wielu
konkursów gastronomicznych w kraju i uczestniczki

szkoleń w Luksemburgu i Francji, w tym w słyn-
nej szkole Paula Bocuse’a w Lyonie. Pani Krysty-
na niedawno wróciła z eskapady do Barcelony,
gdzie podpatrywała, jak Katalończycy przyrzą-
dzają m.in. frutti di mare. 

Przygotowaliśmy w maju nową kartę dań dla
gości indywidualnych oraz firm – mówi szefowa 
restauracji. – Mamy znakomicie przygotowany teren
do organizowania imprez plenerowych nawet dla
300 osób. Oferujemy znakomite mięsa z grilla (mamy
własną wędzarnię!), chłopskie stoły oraz sałatki 
i lekkie, typowe na lato przystawki. W Barcelonie

specjalnie degustowałam tamtejsze szparagi, karczochy, szpi-
nak oraz mnóstwo świeżych, rozmaicie przyprawionych warzyw. 
W naszej letniej kuchni wprowadzę kilka podpatrzonych w Hiszpa-
nii potraw! Katalończycy lubią dania proste i przejrzyste w formie,
podane bez udziwnień i dekoracji. Ja też od lat stosuję właśnie taki
sposób przygotowywania potraw i nasi goście bardzo lubią prze-
kąski, które podajemy na zimno i gorąco. Ktokolwiek wybierze
się latem na rowerze w okolice lasu łagiewnickiego i doje-
dzie do restauracji, może tu w niekrępujący sposób 

w sportowym stroju
wejść na kiełbaskę lub pieczeń
ze specjalnego grilla na zewnątrz
lokalu. W weekendy „Dworek”
jest rodzinną restauracją (to ulu-
bione miejsce młodych par na or-
ganizowanie wesela!), a w tygod-
niu często wpadają tu biznes-
meni na smakowity lunch.
Ludzie z wykwintnym podnie-
bieniem wiedzą, co dobre...

Jerzy Mazur

To jedna z najbardziej urokliwych restauracji w Łodzi: 
położona jest przy ul. Rogowskiej 24 (tel. 659-76-40) 
w lesie łagiewnickim na granicy parku krajobrazowego
wzniesień łódzkich.

„DWOREK” 
u r o k l iw y

„DWOREK” 
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W Klubie Strzelectwa Sportowego „Strzelec” (ul. Konstantynow-
ska 1, tel. 602 247 539) trwa kapitalny remont głównej osi strzelnicy.
Założone zostały już górne przegrody kulochwytu i uzupełniono
braki w kulochwycie głównym – dopiero z bliska widać, jak niektóre
pnie zmasakrowane były kulami. Strzelają tu bowiem nie tylko
strzelcy sportowi, używający broni małokalibrowej 5,6 mm – także
policja, mająca na uzbrojeniu pistolety kaliber 9 mm, oraz członko-
wie sekcji westernowej klubu, używający słynnych „peacemakerów”
kaliber .45 Long Colt. Najbliższe, majowe strzelanie o tytuł Króla
Kurkowego Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurko-
we” odbędzie się zatem w bezpieczniejszych warunkach, a przy tym
przyjemniejszych dla oka. W roku ubiegłym królewski tytuł wystrze-
lał brat Ryszard Dobiński, a w strzelaniu o tytuł Króla Kurkowego
Okręgu Centralnego Zjednoczonych Bractw Kurkowych RP – brat
Jarosław Denys z Łaskiego Bractwa Kurkowego. W tym roku także
strzelać będziemy o tarczę Strzelmistrza Łódzkiego Towarzystwa
Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”, brata Bronisława Kałużnego
(który, nawiasem mówiąc, jest głównym administratorem strzelnicy
i prezesem klubu „Strzelec”). Miłej zabawy, bracia!                           (jm)

Davide Pedersoli
(1924– 1996) założył swoją firmę
w 1957 r., a dziś prowadzi ją jego
syn Pierangelo. Od 1973 r. firma
wyspecjalizowała się w replikach
broni historycznej i jest w tej dzie-
dzinie potentatem – na Mistrzos-
twach Czarnoprochowych Świata
w Bordeaux (2007 r.) zawodnicy
strzelający z broni PEDERSOLI

zdobyli 35 medali, a rok później w Adelajdzie – 47, rekord wszech-
czasów tej dyscypliny. Na tegorocznych Targach IWA w Norymber-
dze obejrzeliśmy najnowszą dwururkę firmy na naboje scalone,
przeznaczoną dla kowbojów startujących w zawodach Cowboy
Action Shooting – a właśnie na przełomie kwietnia i maja trwają 
III Mistrzostwa Polski CAS w Starachowicach, o których napiszemy
za miesiąc! 

Kurkówka na naboje scalone jest bardzo lekka, świetnie leży 
w rękach, a wzorowana jest na słynnej „dyliżansówce” Colta 
z XIX wieku, która miały krótką lufę, aby ochrona dyliżansu mogła
wygodniej trzymać ją podczas jazdy. PEDERSOLI produkuje 

też strzelbę Lightning, jedną z najbardziej popularnych jednostek
ery spędów bydła z Teksasu do Montany, kiedy potrzebna 
była szybka, repetowana „ślizgiem” (stąd nazwa „lightning” – błys-
kawica) strzelba zarówno do polowań, jak i obrony osobistej.
PEDERSOLI unowocześnił mechanizm tej strzelby, czyniąc z niej
niezawodną „towarzyszkę” każdego współczesnego kowboja. 
Siedziba firmy znajduje się we włoskiej miejscowości Gardone Val
Trompia w regionie Brescia i każda jednostka opuszczająca zakład
ma dwuletnią gwarancję jakości. Jerzy Mazur

Dwururka 
dla kowbojów

„Strzelec”zmodernizowany

brat Ryszard Dobiński Brat Jarosław Denys
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Od kiedy szefuje Pani restauracji?
Od lutego 2008 r., czyli ponad rok, ale jestem tu w sumie 

2 lata. Równolegle studiuję na III roku Gospodarki Przestrzennej
Wydziału Ekonomicznego UŁ. Gastronomia to zamiłowanie 
– lubię pracę w gastronomii, a studia umożliwiają mi to, że mogę się
rozwijać i kształcić także w innych dziedzinach.

Co restauracja przygotowała na lato?
Nową kartę dań wprowadzimy w czerwcu, kiedy minie majowy

okres komunijny. Powoli jednak szykujemy się do zmian. Niebawem
czynny będzie nasz ogródek 
i zaproponujemy w nim pier-
wsze nowości – chcemy wpro-
wadzić więcej dań z kuchni
świata. Pojawi się greckie danie 
„Pirgos”, czyli polędwica wiep-
rzowa z serem feta i bakłażana-
mi w sosie ze świeżej papryki,
kremowej śmietany i greckiej
metaxy, „Cielęcina zmysłowa 
z nutką sake” oraz „Polędwica
wieprzowa w sosie wiśnio-
wym”. Zaproponujemy też
swojskie dania – zrazy i sznycel
wiedeński. Chcemy zadowolić 
i klientów o wyrafinowanym
smaku, i lubiących tradycyjną
kuchnię. 

Europa ma wiele smaków i wciąż za mną chodzi bawarska 
golonka, którą jadłem w Norymberdze. Zjemy coś po niemiecku 
w „Europie”?

Tak – np. „Kotlet wieprzowy z kostką” z grilla, marynowany 
ziołami i przyprawami, serwowany z puszystymi ziemniakami 
purée oraz okrasą z cebulki. Wegetarianom zaś polecamy krokiety ze
szpinakiem. Chcemy pokazać, że niemiecka kuchnia to nie tylko
„kluski z sztuką mięsa” – tłuste dania nie cieszą się w Polsce powo-
dzeniem. Na wakacje zaproponujemy smakowite lody, sałatki owo-
cowe i desery, w tym nasze ciasta z domowego wypieku, które wszys-
cy wychwalą! Zapraszamy do nas firmy – można tu organizować
konferencje i pokazy multimedialne. A od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00–17.00 oferujemy szybkie obiady, czyli lunch za 17 zł.
Do wyboru zawsze są 2 zupy, 3 dania główne oraz deser w prezencie
od restauracji. 

Dziękuję za rozmowę i życzę pełnych stolików. Jerzy Mazur

Pirgos w EuropiePirgos w Europie
Rozmowa z Ewą Michalak, menedżerką restauracji „Europa”

W restauracji „Marhaba” (ul. Trak-
torowa 67, tel. 042 650-51-00) na Teofi-
lowie od maja można już zamawiać
smakowite dania kuchni arabskiej do

ogródka. Lokal oferuje przede wszyst-
kim gyros, kebab i shoarmę w kilku wa-

riantach, ale zamówimy tu także 19 rodza-
jów pizzy, pstrąga i łososia z rusztu, ostrzej-

sze dania meksykańskie fajitas (drobiowe i wiep-
rzowe), chili con carne, czyli mieloną wołowinę podawaną z czerwoną
fasolą i ostrą papryką. Kto jednak jest bardzo głodny, powinien
zamówić w restauracji „Wielkie Żarcie” – prawie pół kilograma
smacznych, pieczonych mięs podanych z ryżem lub frytkami,
surówką, trzema sosami i chlebem pita.

Nam najbardziej zawsze tu smakują pieczone żeberka z koloro-
wym ryżem i surówką z białej kapusty, a do tego koniecznie zimny
kufel Żywca z nutą soku malinowego. Wybredni
powinni jednak zamówić stek Barbados na
słodko, Brazylijski na ostro lub Argentyń-
ski z czosnkiem. „Marhaba” działa nie
tylko na Teofilowie – shoarma Kleopat-
ra czy Isis równie dobrze smakuje w
„Marhabach” zlokalizowanych w
Galerii Łódzkiej (al. Piłsudskiego
15/23) oraz Centrum Handlowym
„Tulipan” (al. Piłsudskiego 94). Wszyst-
kie lokale sieci serwują dania oparte na tej
samej recepturze i smakują wybornie. Gorąco
polecamy!                                                                        (jm)  

„Marhaba” w ogródku



18KULTURA rynek Łódzki   5(96) 2009

BAŁTYK
ul. Narutowicza 20

tel. 630-36-03

CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205

tel. 636-00-92

CYTRYNA
ul. Zachodnia 81/83

tel. 632-18-59

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 664-64-00

ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 633-70-13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5

tel. 664-64-64

POLONIA
ul. Piotrkowska 67

tel. 630-02-15

SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5

tel. 639-58-00/58

TATRY
ul. Sienkiewicza 40

tel. 633-31-72

KINA
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 633-99-60

TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel. 678-35-11 

TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 633-15-33 

TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15, tel. 633-44-94

TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 633-25-39

TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 636-41-66

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22 
tel. 637-65-45

Teatr V6 
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 668-88-51

TEATRY

FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina   
ul. Narutowicza 20/22, tel. 664-79-79

Maj kulturalny
Muzeum Fabryki w Manufakturze zaprasza w maju na wystawę „Traktem

innowacji”, na której prześledzimy, jak wynalazki ulepszały przemysł włókienniczy
– obejrzymy np. model maszyny parowej oraz urządzenia, które wpłynęły na
wzrost produkcji w przemysłowej Łodzi XIX wieku. Muzeum Fabryki włączy się
także w doroczną „Noc Muzeów” – 16 maja aż do białego rana będą czekały na
gości liczne atrakcje, m.in. sceny aktorskie z „Ziemi Obiecanej” Reymonta, odgry-
wane w oryginalnych wnętrzach!

W przedostatni majowy weekend Teatr Muzyczny w Łodzi pokaże w ogrodzie
pałacu Poznańskiego plenerowe przedstawienie najpiękniejszej operetki Franza
Lehara „Wesoła wdówka”. Teren wokół pałacu Poznańskiego wydaje się idealnym
miejscem dla takich przedsięwzięć, bo sama architektura pałacu to wymarzone tło
dla opowieści o salonowych intrygach i miłości. Przedstawienie to jest kolejnym
krokiem w zacieśnianiu współpracy między Teatrem Muzycznym a Muzeum
Historii Miasta. Pierwszy z nich, ze względu na remont, od roku pozbawiony jest
własnej sceny i właśnie w pałacu przy ul. Ogrodowej pokazuje swoje przedstawie-
nia. Podczas trzech kolejnych majowych wieczorów 22, 23 i 24 maja o godz. 20.00
wielbiciele muzyki Lehara będą mogli posłuchać jego urokliwych melodii, jak 
„Usta milczą, dusza śpiewa” czy „Pieśń o Willi”. Obok artystów Teatru Muzyczne-
go w Łodzi wystąpią laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzy-
ki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej w Krakowie. Uwagę widzów
z pewnością przyciągną też przepiękne kostiumy, zaprojektowane w stylu epoki.

A razem z Miejską Biblioteką Publiczną Łódź-Śródmieście Teatr Muzyczny
zaprasza na wystawę, która towarzyszy obchodom VI edycji „Tygodnia Bibliotek”,
ogólnopolskiej akcji promującej książki i czytelnictwo. Pomysłodawcą wystawy jest
Alina Szwanke, kierownik biblioteki, oraz Ewa Posmyk, teatralna scenograf. Na eks-
pozycję będą się składać plakaty z przedstawień Teatru Muzycznego, programy
teatralne, rekwizyty i kostiumy. Uroczyste otwarcie odbędzie się 5 maja o godz.
12.00 w Bibliotece Łódź-Śródmieście przy ul. Brzeźnej 10. Natomiast 15 maja 
o godz.11.00 – również na Brzeźnej – odbędzie się spotkanie artystów Teatru
Muzycznego z czytelnikami biblioteki, i będzie to okazja do kupienia nowej publi-
kacji łódzkiej Akademii Muzycznej pt. „Operetka i Teatr Muzyczny w Łodzi”.

Naszemu miastu przybędzie w maju kolejna scena: 23 maja w budynku 
dawnej wykończalni fab-
ryki Poznańskiego, czyli na
terenie Manufaktury, łódzki
aktor i reżyser Mariusz
Pilawski uruchomi Teatr
Mały. Będzie to prywatny
teatr o profilu komedio-
wym, z widownią na 140
osób. Premierę na inaugu-
rację przygotowuje Jerzy
Gruza, a będzie to komedia
kryminalna „Morderstwo
w hotelu” Rona Clarka 
i Sama Bobricka”. Zaprasza-
my!

Beata Ostojska

Piękni dwudziestoletni 
„Bardzo kulturalne urodziny” – pod takim

hasłem będzie obchodzić swoje 20 urodziny
dziennik „Gazeta Wyborcza”. W Łodzi urodziny
będą świętowane od 8 do 10 maja na pikniku 
w Manufakturze. Na plenerową balangę zapro-
szone zostały wszystkie łódzkie teatry oraz wielu
artystów. Pokazywane będą całe spektakle lub ich
fragmenty,  nie zabraknie też pokazów capoeiry 
i break dance, przybędą smoki i lalki z Teatru
Arlekin, zaśpiera chór gospel i śpiewacy operowi.
Życzymy kolejnych znakomitych 20 lat na
łamach! (BeO)

Festiwal tańca
6 maja z estrady Filharmonii Łódzkiej padną słowa inaugurujące XX Łódzkie

Spotkania Baletowe – jeden z najstarszych i najbardziej znaczących w mieście fes-
tiwali. W tym roku zgłosiło się do niego 7 zespołów baletowych, a wszystkie tań-
czyć będą na scenie Teatru Wielkiego. Pierwszy wieczór uświetni koncert „Let’s
dance Chopin”, na który składać się będą utwory Chopina w aranżacji Krzesimira
Dębskiego i Janusza Stokłosy. Tradycyjnie jako pierwsi wystąpią gospodarze. Balet
Teatru Wielkiego w Łodzi przygotował na tę okazję „Jezioro łabędzie” Piotra Czaj-
kowskiego w choreografii Georgio Madii (9 i 10 maja). Kolejny wieczór będzie
należeć do Nederlands Dans Theater, który przywiezie trzy programy: „27’52”,
„Objects to Change” oraz „Gods and Dogs” w choreografii Jiri Kyliana. 16 i 17 maja
scena będzie należała do gości z Czech: Teatr Narodni Divadlo przedstawi balet
„Romeo i Julia” Prokofiewa w układzie Youri Vamosa. 20 i 21 maja niewielkie formy
baletowe zaprezentują Baryshnikov Arts Center oraz Teatr Wielki z Łodzi. Z kolei 
23 i 24 maja to dni, kiedy zatańczy Kibbutz Contemporary Dance Company 
z Izraela. 26 i 27 maja wystąpi zespół z Włoch, a 30 maja zatańczy Wayne Mc Gre-
gor i Random Dance. Ostatni wieczór będzie należał do Polskiego Teatru Tańca Ewy
Wycichowskiej. Baletowy maraton zakończy się 2 czerwca baletem „Carmen” 
w wykonaniu Companii Antonio Gadesa. Spotkania Baletowe to nie tylko występy
na scenie. Festiwal ma ciekawe imprezy towarzyszące – warto wybrać się m.in. na
wystawę zdjęć w foyer Teatru Wielkiego oraz przegląd filmów „Taniec i film” 
w Muzeum Kinematografii. (BeO)

Ozdobą wszystkich 
łódzkich parad są 
lalkarze teatru Arlekin,
którym przewodzi 
dyr. Waldemar Wolański.

„Carmen” w wykonaniu Compania Antonio Gadesa



Aż trzy tygodnie, od 7 do 31 maja, trwać będzie tegoroczna edy-
cja Fotofestiwlu. W tym roku wystawy festiwalowe prezentowane
będą nie tylko w Łodzi, ale także w Warszawie. Fotofestiwal to wyda-
rzenie o międzynarodowej randze, podczas którego prezentowana
jest różnorodność zjawisk fotograficznych i nowe tendencje w świa-
towej fotografii. Jego organizatorem jest Łódź Art Center. Program
główny imprezy realizowany jest w ramach unijnego projektu 
Backlight – wspólnej inicjatywy kuratorów z Austrii, Włoch, 
Finlandii i Polski, dzięki której powstał cykl wystaw „Atak Łaskotek”
(„Tickle Attack”), prezentowanych w całej Europie od września 2008
do maja 2009 roku. „Wystawa ma być próbą obnażenia wszystkiego,
co jest wyłącznie na serio” – pisze Krzysztof Candrowicz, dyrektor

artystyczny Fotofestiwa-
lu i jeden z kuratorów 
wystawy. Na ekspozycję
składają się zdjęcia za-
bawne, wieloznaczne, ob-
razy z podtekstem, wywo-
łujące uśmiech, ale prze-
de wszystkim zmuszające
do zastanowienia. Ich au-
torami jest 23 fotografi-
ków z całego świata.

Festiwal to także wy-
stawy indywidualne. W
tym roku wpłynęło aż
600 zgłoszeń, spośród
których jury kuratorskie wybrało 12 wystaw, a najlepsza zdobędzie
tytuł Grand Prix Fotofestiwal 2009. Gościem specjalnym imprezy
będą Węgry. W ramach ekspozycji zaprezentowana zostanie m.in.
część „Archiwum Horusa” – alternatywna historia fotografii stwo-
rzona dzięki kolekcjonerskiej pasji węgierskiego operatora Kardosa
Sándora. Kolejnym wydarzeniem Fotofestiwalu będzie „Fabryka
Fotografii”, podczas której swoje prace wystawiają studenci polskich
i zagranicznych szkół. W tym roku udział w wystawie wezmą stu-
denci trzynastu uczelni z Polski i zagranicy. Kolejną wystawą towa-
rzyszącą imprezie jest najnowszy projekt Łodzi Kaliskiej „Niech
sczezną mężczyźni”. Fotofestiwal to także przegląd portfolio, war-
sztaty, wykłady i pokazy slajdów na Piotrkowskiej. Szczegółowy pro-
gram imprezy dostępny jest na stronie www.fotofestiwal.pl. (BoB)

Ilustracje: Łódź Art Center

Łódź stolicą fotografii




