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AIRLINE INFORMATION
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INFORMACJA MPK
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12
INFORMACJA PKS
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Co najmniej 100 miejsc
pracy stworzy nowy inwestor w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Spółka L-Correct wybuduje w Ociążu (województwo wielkopolskie),
w podstrefie Nowe Skalmierzyce, zakład produkcji najnowszej
generacji pianki lateksowej oraz drutu dla potrzeb przemysłu
meblarskiego. Inwestycja warta jest ponad 70 milionów złotych.
Nowy zakład powstanie w sąsiedztwie istniejącego zakładu firmy
CORRECT – K. Błaszczyk i wspólnicy Spółka Komandytowa.
Inwestor starając się o zezwolenie na działalność w ŁSSE spełnił
kryterium innowacyjności – będzie wytwarzał całkowicie nowy
na polskim rynku produkt: nowej generacji piankę lateksową.
Planowana inwestycja podniesie konkurencyjność polskiej
gospodarki, uniezależni krajowych producentów materacy
i mebli tapicerowanych od zagranicznych dostawców pianki
lateksowej z Francji, Włoch, Belgii i Hiszpanii. CORRECT
– K. Błaszczyk i wspólnicy SK posiada już dwa zezwolenia
w ŁSSE, wydane w 2006 i 2008 r. Firma zainwestowała dotychczas
w podstrefie Nowe Skalmierzyce 281 milionów złotych i stworzyła 994 miejsca pracy.
Strefa to jednak nie tylko nowe inwestycje i kolejne miejsca
pracy. Wiceprezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Krzysztof Grzywaczewski oraz dyrektor Caritas Archidiecezji
Łódzkiej ks. Jacek Ambroszczyk przekazali w marcu sprzęt
medyczny pododdziałowi preadopcyjnemu II Szpitala
Miejskiego im. L. Rydygiera w Łodzi. Dzięki ofiarności inwestorów ŁSSE zakupiony został pulsoksymetr z końcówkami dla
noworodków i kardiomonitor z końcówkami dla noworodków
o łącznej wartości 34 tysięcy zł. ŁSSE oraz Caritas od pięciu lat
wspierają oczekujące na adopcję dzieci. W poprzednich latach na
wyposażenie pododdziału pozyskano ponad 100 tysięcy zł,
z których między innymi w 2009 r. zakupiono inkubator
wartości 65 tysięcy zł, zaś w ubiegłym roku zakupiono stanowisko
do resuscytacji noworodków, pompę infuzyjną, przepływowe
urządzenie bakteriobójcze do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach oraz ubranka i pieluchy o łącznej wartości 30 tysięcy zł.
Na pododdział preadopcyjny szpitala Rydygiera każdego roku
(jm)
trafia 70-80 noworodków. Inwestorzy z ŁSSE: duże brawa!
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WYDARZENIA

FILM VIDEO FOTO
DIGITAL FOTO VIDEO. Odbędą się spotkania ze specjalistami
i naukowcami Filmoteki Narodowej, Polskiej Akademii Nauk,
pracownikami redakcji pism branżowych oraz cenionymi fotografikami. Z okazji 122. urodzin Charliego Chaplina Kino Charlie zaprasza na unikatową podróż w magiczny świat sztuki filmowej – na
stoisku kina (hala 3, stoisko 129) odbędzie się konkurs na sobowtóra
wielkiego aktora, który poprowadzi Barbara Tatara, Miss Polonia
2007. Targom towarzyszy konkurs o Medal FILM VIDEO FOTO za
najlepsze produkty imprezy. Zgłoszono doń 32 produktów w kategorii FOTO i 13 w kategorii VIDEO, a zwycięzców poznamy pierwszego dnia targów. Zwiedzający będą mogli wygrać w różnorodnych
konkursach wiele cennych nagród, ale warto pamiętać, że pierwszy
(ar)
dzień targów otwarty jest wyłącznie dla profesjonalistów.

W dniach 14–16 kwietnia
Międzynarodowe Targi Łódzkie
zapraszają na XIV edycję Targów
Sprzętu Fotograficznego, Filmowego i Video FILM VIDEO
FOTO, które odbędą się pod
patronatem Prezydenta Łodzi oraz
Rektora Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera.
Patronami medialnymi imprezy
są SwiatObrazu.pl, DIGITAL
FOTO VIDEO, magazyn CHIP
i CRN, psd, Computer Arts, STUDIO KAMERA, plfoto.com,
serwis Stopklatka.pl, Radio Pin
oraz Onet.pl, a patronat technologiczny objęła NT Group. Targi od
lat blisko współpracują z FotoFestiwalem. To najważniejsze i największe wydarzenie branżowe w Polsce – swoim zakresem targi obejmują sprzęt i akcesoria fotograficzne, filmowe i video oraz najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu grafiki komputerowej i cyfrowej
obróbki obrazu. Pojawi się tu ponad 160 wystawców z Polski,
Bułgarii, Indii i Łotwy, w tym największe na polskim rynku firmy
branży. Jak zwykle targom towarzyszy bogaty program seminariów,
warsztatów, prezentacji i spotkań (program na stronie
www.mtl.lodz.pl/fvf). Sporo będzie tu wystaw – m.in. laureatów konkursu Oblicza Łodzi/Reminiscencje, zdjęć Rafała Nowaka „Nude in
the city”, reporterów szkoły filmowej oraz czytelników magazynu
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Turystyka z nagrodami
Pod koniec lutego w Hali EXPO odbyły się XVII Targi Regiony
Turystyczne NA STYKU KULTUR, zorganizowane przez spółkę
Międzynarodowe Targi Łódzkie. Wystawiło się tu 173 przedstawicieli branży turystycznej, wśród nich firmy z Czech, Rosji, Niemiec,
Ukrainy i Węgier, zaś z Polski – instytucje samorządowe i lokalne
z 12 województw. Regionem partnerskim targów było Województwo
Wielkopolskie wraz z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
Zwiedzających przyciągały widowiska historyczne w wykonaniu
legionistów rzymskich z Kalisza i wojów celtyckich z miasta Turek.
Pierwszego dnia targów odbył się Konkurs na Najlepszego Wystawcę
NA STYKU KULTUR 2011. Główne nagrody – Statuetka MTŁ oraz
bezpłatne stoisko wielkości 12 mkw. na przyszłorocznej edycji imprezy – trafiły do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu
Miasta Skierniewice. Wyróżnienia – dyplom oraz bezpłatne stoisko
wielkości 4 mkw. – przyznano Małopolskiej Organizacji
Turystycznej, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego oraz firmie CENTRAL POINT. Przez trzy targowe
dni Halę EXPO odwiedziło ok. 7,5 tys. gości, do niektórych stoisk
ustawiały się nawet kolejki! Przy targach akredytowało się 73 dziennikarzy prasy branżowej, ogólnopolskiej i lokalnej. Kolejna edycja
(BeO)
NA STYKU KULTUR – w dniach 24-26 lutego 2012 r.

Urząd Miasta Skierniewice

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Zanotowane na Targach „Na Styku Kultur”
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska:

Wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak:

Jestem niezwykle zbudowana wystawą, gdyż Targi „Na Styku
Kultur” cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem
łodzian. Do wielu stoisk trzeba było czekać w kolejce. Zwiedzając
je poddałam się panującej atmosferze – na niektórych nie tylko
smakowałam regionalne przysmaki, ale także pośpiewałam
z wystawcami. Na stoisku opoczyńskim widać było wyraźnie, że
przygotowali je ludzie z pasją. To ważne, aby ludzie pracowali nie
tylko dla zarobku, ale także z sercem i duszą! Na targach spacerowali rzymscy rycerze, Celtowie, widziałam tu staropolskich rycerzy, a nawet północnoamerykańskich Indian. Województwo łódzkie ma w swojej ofercie turystycznej wiele imprez organizowanych
przez ludzi z pasją. Nie mamy gór ani morza, ale są tu wspaniałe
skanseny i wiele wyjątkowych miejsc. To stwarza bardzo bogatą
ofertę, nie jesteśmy białą plamą na mapie kraju. Apeluję, żeby silniej wracać do
naszych
korzeni
i tworzyć pajęczynę
ciekawych propozycji dla mieszkańców innych regionów Polski i świata.

Targi uważam za bardzo
udane, a najlepszym tego dowodem jest to, że organizowane są już
po raz siedemnasty. To promocja
nie tylko odległych od nas regionów Polski czy świata, ale także
promocja Łodzi i całego regionu.
Świetnym pomysłem okazało się
pokazanie, że kultura łączy różne
aspekty naszego życia. Jest tu bardzo kolorowo! Łódź powinna
wykorzystać swoje atuty – projekt
nowego centrum i wspaniałą tradycję kulturalną. Wczesną wiosną rozpoczęły się obchody
Międzynarodowego Dnia Teatru i wystartował projekt „Dotknij
teatru”. Impreza była zaplanowana tylko na marzec, ale udało się
pozyskać dodatkowe środki i potrwa do połowy kwietnia, a w programie ma wiele ciekawych przedstawień. W projekcie bierze
udział wiele organizacji, bo zależy nam na integracji środowiska.
W obchody włączyło się ponad 30 instytucji i sztuka będzie
widoczna na ulicach miasta – zaplanowane są korowody, teatrowozy i działania artystyczne na Księżym Młynie. Mam nadzieję, że
impreza stanie się dumą Łodzi, tak jak Targi „Na Styku Kultur”.

(not. jm)

(not. jm)
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Kolor na wybiegu
Ile kolekcji zgłoszono tym roku do Konkursu Złotej Nitki?
Mariusz Brzozowski: Chyba rekordową ilość, bo aż 166 kolekcji,
więc mieliśmy duży orzech do zgryzienia i sporo czasu poświęciliśmy, żeby wybrać najlepsze.
Marcin Paprocki: Konkurs ma charakter międzynarodowy
i w tym roku do ścisłego finału zakwalifikowało się też kilka kolekcji
z zagranicy, m.in. z Zagrzebia i Lyonu.
Czy rzuciło się Wam w oczy coś, co od razu zapaliło lampkę na tak?
Mariusz Brzozowski: Jest kilka takich kolekcji i na etapie, kiedy
oglądamy rysunki i projekty, trudno określić, która kolekcja jest tą
najlepszą, ale jest kilka takich, które już zapadły w pamięć. Mnie
– jedna w kategorii pret a porter i kilka w premier vision, ale oczywiście trzeba je zobaczyć „na żywo”, na modelkach, kiedy są w ruchu.
Marcin Paprocki: Staraliśmy się wybierać kolekcje, które rzeczywiście różnią się od siebie, żeby ma wybiegu nie była tylko i wyłącznie czarna masa, ale także kolor. Pojawiają się kolekcje męskie, więc
tak naprawdę zwracaliśmy uwagę, żeby miło się oglądało kolekcje
zgłoszone do konkursu. A była zacięta walka o wszystkich.
A co Wy pokażecie w maju w Łodzi?
Mariusz Brzozowski: Przygotowujemy teraz nową kolekcję na
Fashion Week i pokażemy jesień/zimę 2011/12. Na Złotej Nitce,
nawet jakbyśmy chcieli, już nie możemy wystartować – swego czasu

wygraliśmy w jednej z kategorii, więc ten etap mamy za sobą.
Ale mamy wielki sentyment do konkursu. W Łodzi zaczynaliśmy,
dostaliśmy też Honorową Złotą Nitkę, zatem szczególnym sentymentem i fajnymi emocjami darzymy Łódź.
Gdzie obecnie mieszkacie i jakie macie plany?
Mariusz Brzozowski: Pracujemy i mieszkamy w Warszawie.
Teraz pracujemy wyłącznie dla naszej marki. W maju otwieramy
w Warszawie butik paprocki&brzozowski. W tej chwili nasze
kolekcje można kupić w sklepie internetowym na stronie
butik.paprockibrzozowski.com, a za dwa miesiące chcemy dotrzeć
(not. jm)
z nimi do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Dotarli na wybieg

Po Nitce na szczyt
Rozmowa z Hanną Gajos,
redaktor naczelną magazynu „Rynek Mody”
i przewodniczącą Jury Medialnego konkursu „Złota Nitka”
Jakie są pierwsze
wrażenia po zatwierdzeniu wyników i zakończeniu prac jury?
Zobaczymy, to zawsze
jest wielka niewiadoma
i troszkę loteria, dlatego
że otrzymujemy od kandydatów zwiastuny ich
możliwości – rysunki,
zdjęcia, filmy z pokazów. Tak naprawdę, każdy chwali się tym, co ma.
Część osób nie wie jeszcze, jak przygotować profesjonalną teczkę na
konkurs. Wobec tego każdy robi to wedle własnego uznania. Ułatwione
zadanie mają studenci szkół artystycznych, gdyż mają na miejscu
doradców – swoich profesorów, nauczycieli, i mogą w każdej chwili iść
do nich i zapytać jak przygotować taką teczkę. Na nieco przegranej
pozycji są uczniowie szkół krawieckich, którzy często przysyłają amatorskie zdjęcia, zrobione np. w domu weselnym lub na towarzyskiej
imprezie, które na starcie przegrywają z profesjonalnymi realizacjami.
Jakie kryteria są podstawą prac jury konkursu?
Kierujemy się kryterium związku z modą i jej trendami, ale
także szukamy nowych talentów, indywidualności, osób, które
postrzegają nasz codzienny wizerunek nieco inaczej, czyli mają
inne, oryginalne spojrzenie. Właściwie celem takiego konkursu jest
wyłonienie tych, którzy mogą wnieść coś nowego do branży. Do
sposobu patrzenia na nasze szafy, na naszą codzienność.
Ilu zobaczymy finalistów w tegorocznej „Złotej Nitce”?
Modelowy schemat to 10 pokazów w premiere vision i 10 w pret
a porter. Jednak w tym roku zobaczymy po 11 w obu kategoriach.
Organizatorzy – Międzynarodowe Targi Łódzkie – mają prawo
zaprosić swojego specjalnego gościa, występującego poza konkursem. Daje to możliwość konfrontacji tych, którzy dopiero wchodzą
na górę zwaną kariera, z artystą, który jest już na szczycie, a jego
droga świadczy o tym, że liczy się talent, ale przede wszystkim praca,
praca i konsekwencja. Z tego, co wiem, gościem specjalnym będzie
Dawid Tomaszewski, projektant polskiego pochodzenia robiący
(not. jm)
w tej chwili karierę na świecie.

MODA

W siedzibie Międzynarodowych Targów Łódzkich 8 marca
odbyły się eliminacje do Gali Finałowej XIX Międzynarodowego
Konkursu dla Projektantów Ubioru „ZŁOTA NITKA”, który
odbędzie się 6 maja w Hali EXPO. Do tego przeglądu zgłoszono
51 kolekcji w kategorii premiere vision oraz 115 kolekcji w kategorii pret
a porter. Jury Konkursu pod przewodnictwem Hanny Gajos, redaktorki naczelnej „Rynku Mody”, w kategorii premiere vision zakwalifikowało kolekcje: „Raster” Damiana Koniecznego, „Orbital”
Dominiki Piekutowskiej–Swed, „Biały Istambuł” Laury Holeczek,
„Oversize” Martyny Idzikowskiej, „My Space” Renaty Molik,
„Szałapot” Agnieszki Kowalskiej, „Madame Damier” Kingi Dubiel,
„Epidemia Obrazu” Dominiki Naziębły, „Shamans” Sofie
Gaudaen z Francji, „Urban Warriors” Magdaleny Herwich oraz
„Fragmentation” Marty Gos. W kategorii pret a porter zakwalifikowano kolekcje „Slow Fashion Celts, Science and Fiction” Katherine
Kubiak z Niemiec, „Pleats” Pauliny Matuszelańskiej,
„Leatherbound” Moniki Błażusiak, „Efedron” Sabiny Koryl,
„Multiplikacja” Niny Królikowskiej, „United Protectors Igora
Galaš z Chorwacji, „Collection 01” Anny Kaczmarek, „Modus
Vivendi” Moniki Jaworskiej, „Zawsze jest jakiś ale” Alicji
Antoszczyk, „I want to make you happy” Dominiki Grzybek oraz
kolekcja Natali Paliy z Ukrainy, która zdobyła nagrodę MTŁ podczas Lwów Fashion Week. Gratulujemy!
Pokaz finałowy odbędzie się 6 maja, kolekcje nagrodzone
i wyróżnione przez Jury Kreatorów i Jury Medialne będzie można
zobaczyć tego samego dnia podczas wieczornej Gali Finałowej
(ar)
w Hali EXPO.
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Targi na miarę branży

Fot. M. Zubrzycki

INTERTELECOM to znany szyld targowy w Polsce. Tegoroczna,
22. już edycja imprezy, odbyła się w marcu w Hali EXPO i zgromadziła kilkudziesięciu wystawców z całego kraju i zagranicy. Branża
telekomunikacyjna w ostatnich kilkunastu latach została głęboko
przeorana przez postęp technologiczny. Internet w Polsce dostępny
jest od grudnia 1991 r., ale dopiero pod koniec lat 1990. stał się
w miarę powszechnym środkiem komunikacji elektronicznej.
Doskonale pamiętam, jak z drżeniem rąk łączyłem się w 1997 r.
z internetem po raz pierwszy przez numer 0202122 i usłyszałem charakterystyczny dźwięk w głośniku komputera. Pamiętam też
pierwsze edycje Targów INTERTELECOM, na których międzynarodowe koncerny wydzierały sobie zyskowne kąski z polskiego rynku
odbiorców sprzętu i usług telekomunikacyjnych, podczas gdy TP SA
była jeszcze polską firmą...
Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM nadal pozostają jedyną imprezą branży ICT w Polsce, choć
nie zajmują dziś wszystkich hal łódzkiego centrum targowego.
Impreza walnie wspomaga jednak rozwój przedsiębiorczości w tej

branży, promuje konkurencyjność i nowatorskie rozwiązania
w komunikacji elektronicznej. Sporo było tu prezentacji, konferencji
i sympozjów poświęconych samorządowym sieciom szerokopasmowym, telewizji cyfrowej, ochronie danych osobowych w działalności
gospodarczej czy sklepom internetowym. Po raz kolejny odbył się
tradycyjny już Konkurs o Złoty Medal Targów INTERTELECOM,
a główna nagroda powędrowała do warszawskiego Instytutu Łączno(jm)
ści. Gratulujemy!

Klient nie musi się znać!
Rozmowa z Anną Streżyńską, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jakie priorytetowe działania
stoją dziś przed UKE?
Kończymy pierwszą kadencję i zaraz rozpoczniemy nowe pięciolecie UKE. Nasze hasło na kolejną pięciolatkę, które ujawniam tu po
raz pierwszy, jest zaskakujące: „Klient nie powinien się znać na telekomunikacji”. Powinny już nadejść czasy, kiedy klient nie będzie
musiał się wciąż bronić przed operatorem, pilnować swoich interesów, czytać umów i regulaminów oraz wiedzieć, jakie są regulacje
prawne. Chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy operatorzy będą
mieli tak wysoki standard obsługi, że klient nie będzie musiał się
martwić o to, czy jest oszukiwany. To oczywiście jest proces ciągły,
więc nastawiamy się na to, że przez 5 lat będziemy się spotykali i tworzyli prawo, rozmawiali z operatorami, żeby w ramach samoregulacji
wprowadzić standardy obsługowe. Zmiany muszą następować szybko i bezboleśnie, a operator ma sam diagnozować klienta, czyli wiedzieć, jakie on ma potrzeby i szykować dla niego ofertę „na miarę”.
To jest nasz główny cel na najbliższe pięciolecie. Oczywiście dla
każdego uczestnika rynku mamy inną propozycję. Jeśli chodzi
o rynek operatorski, to najważniejszymi kwestiami będą regulacje
dotyczące światłowodów i infrastruktury budynkowej. Musimy jeszcze raz podejść do tej regulacji – była ona regulowana dla potrzeb
miedzi, a teraz musi być dla światłowodów. Samorządy to nasi
następni klienci – jest jeszcze sporo rzeczy, które musimy dla nich
zrobić, aby im pomóc w inwestycjach w przypadku, gdy nie wystarcza im kompetencji telekomunikacyjnych i potrzebują rady. Kolejna
sprawa to integracja mediów i telekomunikacji – pozbycie się dwóch
regulatorów, stworzenie jednego regulatora i jednego systemu prawnego. Skutki osobnego myślenia o tych dwóch rynkach były widoczne, kiedy ustawa medialna trafiła do Sejmu. Pojawiły się w niej zapisy świadczące o głębokim niezrozumieniu rzeczywistości telekomunikacyjnej przez autorów pochodzących z rynku medialnego. Tych
dwóch rzeczy nie da się już rozdzielić. W projektowanych przepisach
mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, kiedy w postaci KRRIT pojawił się nowy regulator internetu, zainteresowany głównie treściami,
ale patrzący na nie pod kątem mediów analogowych, czyli absolutnie archaicznie i muzealnie. To wynik tego, że nikt nigdy nie popatrzył ani na media, ani tym bardziej na treści dostarczane przez internet, z punktu widzenia rynku cyfrowego, który ma dużo platform
dostępu. Te platformy rządzą się różnymi prawami i obowiązkami.
Trzeba je raczej liberalizować, a karać za ewentualne przewinienia,
niż blokować dostęp do rynku i kontrolować na każdym kroku.
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W działaniach UKE widać nowości: na Targach INTERTELECOM po raz pierwszy macie stoisko.
Tak. Uważamy, że w tej chwili na targach powinni się pojawić
ludzie, a nie dostawcy czy operatorzy – oni mają swoje kontakty
gdzie indziej i nie zawierają kontraktów na targach, tylko z użyciem
innych kanałów dystrybucji. A tu powinni się pojawić ci, którzy
chcą zobaczyć, co ich w najbliższym czasie czeka, co będzie fajnego,
co można wykorzystać w swojej pracy, nauce, rozrywce, zobaczyć
konkurencyjne oferty. Takie targi są okazją do tego, żeby firmy pokazały, co mają najlepszego i trochę się ze sobą pokłóciły – bo „my
jesteśmy lepsi”, „mamy szybsze łącza”, „mamy taniej”. Takie podejście generuje także presję na rynek, gdyż klient wybiera nogami
– to nauczka dla tych, którzy nie nadążają za rozwojem i uważają, że
klientowi można wcisnąć dowolny kit. To nieprawda, to już nie te
czasy.
Nie tak dawno przelała się przez Polskę fala oszustw typu wyślij
sms-a, wgrasz milion. Jak Urząd sobie z tym poradził?
Sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ obowiązująca ustawa nie daje nam mocnych narzędzi reakcji na oszustwa z zakresu
prawa karnego, które powinny być rozpatrywane przez policję i prokuraturę. Podjęliśmy postępowania o ukaraniu tam, gdzie operatorzy naruszyli inne przepisy ustawy. Nie jest to jednak kara za
oszustwo, bo takich uprawnień nie mamy. Żeby zaś przyciągnąć do
siebie usługodawców, którzy uczciwie świadczą usługi, zorganizowaliśmy „stół bez kantów” – serię regularnych spotkań z usługodawcami, integratorami, pośrednikami i operatorami telekomunikacyjnymi, mającymi razem opracować Kodeks Dobrego Postępowania
zarówno od strony technicznej, jak i prawnej. Do momentu zmiany
prawa byłby on dobrowolny. Chcemy,
aby później zapisy
kodeksu znalazły się
w ustawie telekomunikacyjnej lub ustawie o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
Jerzy Mazur
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Kulturalny kwiecień
Przedwiośnie zapisało się w łódzkiej
kulturze m.in. zorganizowaną z rozmachem 2. edycją obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, na którego program
składało się aż 86 imprez pod hasłem
„Dotknij Teatru”, współtworzonych przez
25 realizatorów, licząc instytucje, fundacje
i artystów niezależnych. Równie bogato
i ciekawie zapowiada się tegoroczna wiosna. Już pierwszego dnia kwietnia rozpocznie się trzydniowy Festiwal Filmowy
Philips Cinema Mundi im. Zygmunta
Kałużyńskiego, podczas którego w czterech
kinach oraz na rynku Manufaktury wyświetlanych będzie
27 filmów nominowanych w ubiegłym roku do Oscara (wstęp bezpłatny).
Sporo będzie
się działo w Teatrze Nowym – 9 kwietnia odbędzie się
premiera sztuki Dario Fo „Kto nie ma, nie
płaci” w reżyserii Piotra Bikonta (obok
zamieszczamy wywiad z nim). Na początku marca monodramem „Belfer”
w reżyserii i wykonaniu Marka Cichuckiego zainaugurowała w teatrze działalność „SCENA 14+”. Projekt ma na celu
wystawianie polskiej i światowej literatury
skierowanej do nastolatków oraz tworzenie
przestrzeni dla dyskusji o problemach kontrowersyjnych, a zarazem bliskich młodemu widzowi. Projekt zakłada prezentację
„spektakli problemowych” oraz organizowanie sesji dyskusyjnych skoncentrowanych wokół tematyki spektaklu. Pierwszą
z takich dyskusji, pt. „Oblicza agresji wobec
nauczycieli” prowadzili pedagog dr Jacek
Pyżalski oraz nauczyciel i pisarz Dariusz
Chętkowski, autor książki „Z budy”.
Kolejna odsłona „Belfra” – 14 kwietnia.
Najnowsza produkcja Teatru Wielkiego
w Łodzi – „Dydona i Eneasz” oraz „Zamek
Sinobrodego” (premiera 5 marca) – została

zaproszona do udziału w prze- Na Łódzkich Spotkaniach Baletowych zobaczymy m.in. „Vertical
Road” Akram Khan Company (fot. Archiwum TW).
glądzie najciekawszych dokonań
teatrów muzycznych w Polsce
i za granicą podczas XVIII
Bydgoskiego Festiwalu Operowego (będzie tam prezentowana 8 maja). Tej wiosny jednak
Teatr Wielki będzie żył przede
wszystkim sztuką tańca – 29
kwietnia rozpoczną się tu XXI
Łódzkie Spotkania Baletowe.
Imprezę inauguruje widowisko
multimedialne
„Spotkania
w dwóch niespełnionych aktach” z muzyką Muzeum Miasta Łodzi. 10 kwietnia o godz.
Krzysztofa Knittla, scenogra- 18.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich
fią Ewy Bloom-Kwiatkowskiej, wystąpi Andrzej Seweryn w spektaklu pt.
w reżyserii i choreografii Ewy „Wokół Szekspira, najsłynniejsze monoloWycichowskiej. Na scenie wystąpi gi”. Ten niezwykły wieczór został przygoponad 60 osób – tancerze z Łodzi towany w Teatrze im. Słowackiego
i z Poznania, a także seniorzy w Krakowie, a wybitny aktor prezentuje
z obu zespołów. Spotkania w nim kwestie bohaterów dzieł Szekspira:
potrwają do 5 czerwca, a ich naj- Hamleta, Makbeta, Otella i innych. Co
większą gwiazdą będzie tancerka Sylvie ciekawe, spektakl współtworzy widownia,
Guillem, która wystąpi z Fussellem zaproszona do interpretacji tych ogólnie
Maliphantem w spektaklu „Push” 8 maja. znanych tekstów.
Beata Ostojska
Aby przygotować publiczność do tak intensywnego obcowania ze sztuką tańca
(20 spektakli!) Teatr Wielki zaprasza już
28 kwietnia (godz. 18.00) na wydarzenie
Flash Mob, które odbędzie się na rynku
Manufaktury. Będzie to pokaz, a zarazem
lekcja choreografii w wykonaniu amerykańskiego tancerza Dennisa Callahana.
Chęć uczestnictwa w akcji należy zgłaszać
na adres: marketing2@teatr-wielki.lodz.pl
Miłośników pięknego śpiewu ucieszy
wiadomość, że aż dwie transmisje przedstawień z Metropolitan Opera zaplanowała na
kwiecień Filharmonia Łódzka. Będą
to „Hrabia Ory” Rossiniego (9.04)
i „Trubadur” Verdiego (30.04). Ponadto
– już w rodzimym wykonaniu – koncert
muzyki skrzypcowej z Koncertem D-dur
Brahmsa (8 kwietnia) i muzyki czeskiej Andrzej Seweryn jako Szekspirowska Julia
(9 kwietnia). Rarytas dla miłośników wiel- podczas próby spektaklu „Wyobraźcie sobie”
(fot. Piotr Guzik; www.fotorzepa.pl)
kiego aktorstwa szykuje impresariat

KINA
BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636-00-92
CYTRYNA
ul. Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
tel. 42 632-05-68
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 644-64-00
ŁÓDZKI DOM KULTURY
ul. Traugutta 18, tel. 42 633-70-13

KULTURA

TEATRY
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY
ul. Północna 47/51, tel. 42 678-35-11
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 42 633-15-33
TEATR NOWY
ul. Więckowskiego 15
tel. 42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 42 636-41-66

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5
tel. 42 664-64-64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67
tel. 42 630-02-15
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5
tel. 42 639-58-00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40
tel. 42 633-31-72
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TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22
tel. 42 637-65-45
Teatr V6
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 42 668-88-51
Teatr Mały w Manufakturze
ul. Drewnowska 58
tel. 42 633-24-24
FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
tel. 42 664-79-79
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Farsa po łódzku
Rozmowa z reżyserem Piotrem Bikontem
Teatr Nowy wystawia wyreżyserowaną
przez Pana sztukę Dario Fo „Kto nie ma, nie
płaci”. To już druga komedia tego autora,
którą Pan realizuje w Łodzi...
Pierwszą była komedia pt. „Śmieciarz,
dziwka, złodziej, jego żona, człowiek we
fraku i jego kochanka”, którą wystawiliśmy
na otwarcie Teatru Nowego w listopadzie
1998 r. Najwyższy czas na kolejne podejście
do twórczości włoskiego noblisty, który proponuje komedie radykalnie odmienne od
popularnych na naszych scenach angielskich i amerykańskich fars mieszczańskich
z życia tzw. wyższych sfer. Akcja naszej sztuki dzieje się współcześnie w blokowisku,
w środowisku robotniczym. Tekst powstał
prawie pół wieku temu w czasie innego
kryzysu, ale pasuje jak ulał do dnia dzisiejszego. Akcja rozgrywa się w Mediolanie, ale
równie dobrze mogłaby dziać się w Łodzi;
i nawet wydaje mi się, że jest to bardzo „łódzka” opowieść. Po kolejnych podwyżkach cen
żywności, zbuntowane kobiety rozkradają
cały sklep, potem jednak nie wiedzą, co
zrobić ze skradzionym towarem – muszą
ukryć go przed węszącą wszędzie policją,
a jednocześnie przed własnymi mężami,
którzy są chorobliwie uczciwi i praworządni.
Można się zdrowo pośmiać?
Obiecuję pyszną zabawę. Stylistycznie
sztuka nawiązuje do włoskiej tradycji kome-

a kostiumy Zuzanna
Markiewicz z Łodzi.
Jako reżyser teatralny
debiutował Pan w Łodzi...
Tak, i to dość późno,
bo wykształcenie mam
filmowe. Przygodę z teatrem zacząłem w łódzkim Teatrze Studyjnym,
potem pracowałem w
Nowym. Od tego czasu
realizowałem przedstawienia m.in. w łódzkim
Arlekinie, w teatrze im.
Wyspiańskiego w Katofot. Janusz Szymański
wicach i paru innych
miejscach. A potem
dii dell’arte, a zarazem – dzieje się tu i teraz. założyłem własny teatr w Badowie Górnym
Chcę dać ludziom nie tyle ucieczkę od ich k. Mszczonowa, 90 km od Łodzi. Gramy
własnego świata, co satyrę, karykaturę tego tam spektakle i zapraszamy publiczność
świata i dzięki temu możliwość odreagowa- nie tylko z Łodzi. Po spektaklu wszyscy
nia stresów codziennego szarego życia.
widzowie są częstowani kolacją, którą
Premiera 9 kwietnia. Kogo zobaczymy na sami przygotowujemy. W marcu pokazaliśmy „Gargantuę i Pantagruela”, a najbliższe
scenie?
W przedstawieniu grają: Mirosława przedstawienie odbędzie się podczas maOlbińska, Karzarzyna Żuk, Sławomir Sulej, jowego długiego weekendu. ZaintereMateusz Janicki, Tomasz Kubiatowicz, sowanych odsyłam do strony interneDymitr Hołówko i Wojciech Oleksiewicz. towej Stowarzyszenia Teatralnego Badów
Jacek Bieleński, autor opracowania muzycz- (http://sites.google.com/site/stbadow/).
Rozmawiała: Beata Ostojska
nego, będzie śpiewać na żywo. Scenografię
przygotowuje Aleksander Janicki z Krakowa,

Michnik jasnej strony mocy
Od czasu studiów był jednym z moich
ważniejszych drogowskazów, podobnie jak
Leszek Kołakowski czy Tadeusz Mazowiecki.
Ich książki szmuglowałem z USA w połowie
lat 1980., kładąc w walizce na wierzchu repliki Coltów, bo wiedziałem, że jak je celnicy
zobaczą, to przestaną grzebać dalej. Dzięki
temu czytałem w kraju coś więcej, niż
„Trybunę Ludu”... Adam Michnik przyjechał w marcu do Łodzi i spotkał się z czytelnikami w Teatrze Nowym, aby wypromować
antologię „Przeciw antysemityzmowi 19362009”, którą pod jego redakcją opublikowa-
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ło Wydawnictwo Universitas. To trzytomowy wybór tekstów poświęconych antysemityzmowi, napisanych m.in. przez Czesława
Miłosza, Marię Dąbrowską, Kazimierę
Iłłakowiczówną, Juliana Tuwima, Antoniego
Słonimskiego,
Mieczysława
Jastruna,
Tadeusza Różewicza, Leszka Kołakowskiego,
prymasa Józefa Glempa, abp Józefa Życińskiego,
Włodzimierza
Cimoszewicza
i Aleksandra Kwaśniewskiego.
Inspiracją do stworzenia antologii – mówił
Michnik – była rozmowa z szefem społeczności
żydowskiej w Sydney przed osiemnastu laty.
Mówił on, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki i kultura polska jest nim przesiąknięta. Ale nie znał on języka polskiego, a takie
teksty istniały – postanowiłem zrobić ich przegląd
i pokazać, że polscy intelektualiści, politycy czy
duchowni o tym pisali. Jest wielkim sukcesem polskiej kultury, że udało się zebrać trzy tysiące stron
takich tekstów. W Rumunii, Ukrainie czy w Rosji
tak mocno się z tym tematem nie zmagano.
Ponadto antologia uderza w dwa stereotypy.
Pierwszy mówi, że Polska jest krajem antysemickim i że polska kultura jest antysemicka. Drugi
mówi, że polski antysemityzm to fantazmat. Jedno
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i drugie jest nieprawdą.
Tłum na spotkaniu był niesamowity, ludzie
siedzieli na schodach i korytarzu.
Spotykanie poprowadzili Marek Czekalski, były Prezydent Łodzi, i Mikołaj Mirowski, historyk.
Spotkanie było
ekscytujące, ale utrzymane w stylu naukowego dyskursu i choć czasami wywoływało
kontrowersje, jak choćby przy porównywaniu antologii Michnika z książkami Jana
Grossa, to obyło się bez inwektyw. Laureat
Nobla Isaac Bashevis Singer napisał kiedyś,
że „Polacy i Żydzi to dwa narody, które
razem żyły, ale się nie zżyły”. Adam Michnik
uczy nas „jasnej strony mocy”, aby się zżyć
i przetrwać bez wstydu. Chapeau bas, Teatr
Nowy!
Jerzy Mazur

KULTURA

TEX MEX na Pietrynie
Restauracja „The Mexican” (ul.
Piotrkowska 67, tel. 42 633 68 68)
zaprasza w kwietniu na dania
z nowego menu TEX MEX.
– wystarczy zamówić jedną
z wymienionych w karcie dań
w cenie 18.90 zł, a pół litra piwa
otrzymamy za 3,99 zł (normalna
cena to 7-10 zł!). Skusiliśmy się tu
na czerwoną paprykę faszerowaną mięsem chili con carne, zapiekaną
z serem i podaną z frytkami oraz sałatką Colesław. Do wyboru jest
jeszcze grillowana pierś z kurczaka, kawałki polędwicy duszonej
z cebulą i pomidorami oraz Tex Mex Burger, klasyczny beef z wołowiny. Głodomorom radzimy zamówić tu camarones especial – krewetki tygrysie, zapiekane w chrupiącym mieści z makiem i podawane
z sosem czosnkowym. Osoby, które ryb, owoców morza i mięsa nie
lubią, na pewno zadowolą quesadillas de hongos, pszenne tortille przekładane pieczarkami i salsą pomidorową. Ale można je też zamówić
(ar)
z szynką lub kurczakiem. Smacznego!

Wtorki w Costa
Jeśli ktoś będzie głodny we wtorek, powinien wybrać się do
restauracji Costa del Mar w Manufakturze (tel. 42 630 20 02). Szef
kuchni Rafał Jakubczyk poleca tu kartę Menu del Martes – znajdują
się w niej dania prezentowane na antenie TVP3 w programie „Twoje
popołudnie z Telewizją Łódź”, prowadzonym wspólnie z red.
Sławomirem Maciasem (warto obejrzeć – emisja w poniedziałki
i środy o godz. 17.15). Ceny są przystępne, sałatkę z pomidorami
i szynką serrano zjemy za 17 zł, zupę dnia za 11 zł, a grillowaną pierś
z kurczaka z sosem serowym na puree z marchewki – za 26 zł. Na
deser wzięliśmy tu wiosenną fantazję – jabłka z pomarańczami
w koszyczku z ciasta francuskiego i lodami cynamonowymi, które
okazały się istną rewelacją! We wtorki
posłuchamy tu także Piotra Grąbkowskiego, dawnego saksofonistę zespołu
Blue Cafe. A w pozostałe dni tygodnia
radzimy zamówić smakowity stek
wołowy w sosie z zielonym pieprzem
lub gigantyczną paellę – do stołu wtedy
trzeba jednak dwojga!
(jm)

Zmiany co tydzień

GASTRONOMIA

Wiosna wszystkich napędza mocniej do życia. Choć na samej
końcówce marca sypnął śnieg, wszędzie widać wiosenne porządki
i zmiany. Także w kartach dań restauracji i hoteli. Od marca mamy
nowego szefa kuchni – mówi Agnieszka Graczyk, dyrektorka Hotelu
FOCUS. – Jest nim pan Rafał Antoszewski, który wprowadza nową kartę
dań. Będą właściwie dwie karty – stała i rotująca. Co tydzień oferować
będziemy coś nowego i smacznego w bardzo atrakcyjnej cenie. Chcemy
podkreślić rolę kucharza w przygotowywaniu dań, który je dopieszcza na
oczach gości. Wprowadziliśmy też regułę, że do każdego klucza dokładamy
gościom kupon, za który będą mogli za darmo zjeść zupę lub deser.
W kwietniu restauracja będzie serwować wiele polskich dań
– w całości pieczone kurczaki, grillowane schaby oraz świeże
warzywa. Degustowaliśmy tu smakowitą sałatkę ze świeżych warzyw
– szpinaku, rzodkiewek, marchewki, karbowanej sałaty i czerwonej
cebuli, skrapianą malinowym vinegrette. Na główne danie zamówiliśmy T-Bone steaka, marynowanego wcześniej w oliwie, musztardzie
Dijon i ziołach, a podawanego z pociętymi ziemniaczkami, pieczonymi w mundurkach. Był znakomicie przypieczony! Na deser
koniecznie zamawiamy biszkopty z kremem czekoladowym z serka
(ar)
mascarpone!
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Wnętrze Roku 2010
Restauracja „Jak pragnę wina" (Piotrkowska 89, tel. 42 630 22 70)
zdobyła tytuł „Wnętrza Roku 2010" w konkursie organizowanym
wspólnie od 21 lat przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej, Urząd
Miasta, łódzki oddział SARP oraz Izbę Architektów Polskich
w Łodzi. Lokal znajduje się w głębi pięknie odrestaurowanego
podwórka, a wnętrza projektowali Marek Janiak, Małgorzata
Broniecka i Katarzyna Janicka. Przypomina secesyjny, mieszczański
salon ze ścianami wykończonymi drewnianą
boazerią i bordową tapetą. Charakterystyczny
klimat wnętrza tworzą ustawione wzdłuż całej
sali żeliwne kolumny fabryczne, w których
umieszczone jest oświetlenie podświetlające
sufit. Na oryginalnych fabrycznych oknach
wyeksponowano półki z trunkami oraz zdjęcia
związane z winiarstwem. – Wnętrze zostało
wyróżnione za profesjonalizm wzornictwa i umiejętne
zastosowanie detali postindustrialnych, które nadały
mu szczególny charakter – mówił podczas uroczystości wręczenia nagrody Włodzimierz Adamiak
z Fundacji Ulicy Piotrkowskiej, a wiceprezydent
Łodzi Agnieszka Nowak dziękowała prywatnym
inwestorom, którzy dużym nakładem środków
przywracają dawny blask wspaniałym wnętrzom
ul. Piotrkowskiej. Warto podkreślić, że do restauracji można podjechać samochodem na parking
od strony ul. Kościuszki 30 (pierwsza godzina
gratis!).
„Jak pragnę wina” działa tu zaledwie od pół
roku, a już zdołała zdobyć sporą renomę.
Reprezentacja restauracji pod kierownictwem
szefa kuchni Dariusza Kuźniaka zajęła II miejsce
w IX Ogólnopolskim Konkursie Młodych
Talentów Sztuki Kulinarnej l'Art de la cuisine
Martell 2011. Testowaliśmy tu w marcu smażone

krewetki z dodatkiem dzikiego czosnku i białego wina, ułożone
na młodych liściach szpinaku z dodatkiem prażonych migdałów
i pianki cytrynowej. Zamówiony na deser Creme brulee o smaku
zielonej herbaty i wanilii z pianką limonkową był równie
wyśmienity. Serdecznie gratulujemy obu nagród i życzymy
kompletu gości!

Degustacja ze znawcą
„Jak pragnę wina” to nie tylko smakowita restauracja. To również
salon wina i sklep, w którym do wyboru jest ponad 500 win z całego
świata oraz profesjonalna obsługa, która nie tylko doradza, ale i opowiada o winie. Dwa razy w miesiącu odbywają się tu degustacje
komentowane prowadzone przez pasjonata
i miłośnika, ale przede wszystkim wybitnego znawcę „winnego” świata, pana Adama
Drozdowskiego. Smakowanie wina odbywa
się przy akompaniamencie przekąsek
pochodzących z regionu degustowanych
win. Pod koniec marca Pan Adam zaprosił
gości na spotkanie z winami Hiszpanii
– m.in. Ribera del Duero, Rioja, Toro,
Katalonia i Bierzo, którym towarzyszyły tradycyjne hiszpańskie tapas. Hiszpania zajmuje pierwsze miejsce w świecie pod
względem wielkości powierzchni upraw.
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Najsłynniejsze są regiony La Rioja,
Navarra i Katalonia. Ze szczepów
uprawia się tu głównie Tempranillo,
Garnacha (czerwone), Viura, Palomino
i Verdejo (białe).
W sklepie znajdziemy takich producentów, jak Campo
Viejo, Vinedos y Bodega, Enate, Vinos de
Arganza i słynne
Cavy z domów winiarskich Sumarroca
i Pere Ventura.
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Klub dla smakosza
Restauracja
Piotrkowska
Klub (Piotrkowska 97, tel. 42 630
65 73) zaprasza w kwietniu na
dania z nowej karty przygotowanej przez szefową kuchni
Urszulę Czyżak (nawiasem
mówiąc jedynej łodzianki, która
znalazła się na liście 100 osób
miesięcznika „Food Service”,
które zmieniły polską gastronomię!). W nowym menu znajdziemy m.in. sałatkę z grillowanego kurczaka ze
świeżymi owocami i pikantnym sosem,
nagrodzoną na Festiwalu Dobrego Smaku
w roku ubiegłym. Zaczęliśmy jednak posiedzenie od galaretki z golonki z marynowaną
cebulą i musem chrzanowym, a na drugie
danie zamówiliśmy stek ze schabu na ziemniakach ze skwarkami. Danie było ogromne,
ale podobno takie teraz są tendencje
w gastronomii – podać tyle, ile „daje fabryka”. Właściciel restauracji Grzegorz
Zieliński podkreśla, że klientom trzeba serwować dania smaczne, duże i przygotowane
ze zdrowych składników. To tutaj odbywają

się co najmniej raz w miesiącu łódzkie
Konwiwia Slow Food, na których promowane są doskonałe polskie produkty. Pan
Grzegorz szczególnie poleca danie z gęsi
białej kołudzkiej, której mięso zawiera aż
23 proc. białka, lecz tylko 4 proc. tłuszczu
i od 50 do 83 mg cholesterolu na 100 gram
produktu. Polska jest potentatem w hodowli
tej gęsi – eksportujemy ok. 20 tys. ton do
Europy, ale spożycie w kraju jest wciąż za
małe: 700 ton rocznie. Musimy stworzyć
taką tradycję, jak jedzenie indyka w USA na
Dzień Niepodległości: gęsina na dzień
św. Marcina, czyli 11 listopada!
(jm)

Bikont w „Polskiej”
Reżyserowane przez niego sztuki porywały i bawiły, ale jego teksty o restauracjach
wywoływały niekiedy salwy śmiechu, po
których kelnerzy i szefowie kuchni byli
wyrzucani z pracy, a jeden ze znanych browarów musiał nawet zmienić recepturę piwa.
Do dziś pamiętam tekst o łódzkim kelnerze
z rozpiętym rozporkiem...
Piotr Bikont jest autorem i współautorem wielu książek o gastronomii. To chyba
jedyny filmowiec, który znalazł się na liście

100 osób miesięcznika „Food
Service”, które zmieniły polską
gastronomię. Zawsze miał nosa
do znakomitej kuchni, potrafił
rozgryźć danie na wylot i wskazać,
co jest w nim dobre, a co złe.
Celowo się z nim umówiliśmy na
wywiad w restauracji „Polskiej”, bo
dobrze pisał o tej kuchni – ho,ho!
– już ponad 10 lat temu. Nie zapowiadaliśmy jednak wizyty, ale jak
menedżerka lokalu Katarzyna
Przybylska nas zobaczyła w progu,
od razu się uśmiechnęła i przygotowała niespodziankę – butelkę znakomitego koniaku, którą wręczyła
słynnemu autorowi na koniec spotkania. Nie muszę dodawać, że
zjedzona kaczka i łosoś w sosie krewetkowym smakowały jak zwykle
wybornie!
Jerzy Mazur
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Walczymy z nadwagą
Rozmowa z Beatą Śpiewak, dietetykiem Centrum Odchudzania NATURHOUSE
Od kiedy przy Sienkiewicza 8
działa Wasze centrum?
W marcu obchodziliśmy
3 urodziny. Konsultowało się
z nami już ponad dwa tysiące
osób, z czego większość podjęła
walkę z nadmiarem kilogramów.
Wiek nie ma znaczenia – odchudzamy wszystkich od 9 do 99 lat.
Najtrudniej chyba zmienić złe nawyki żywieniowe...
Zła dieta zawsze prowadzi do zbędnych kilogramów. Raz w tygodniu organizujemy bezpłatne wizyty – ważymy gości, sprawdzamy
zawartość tkanki tłuszczowej i czy organizm nie zatrzymuje płynów.
Co tydzień dajemy 2-3 propozycje jadłospisów z przepisami na przygotowanie posiłków. Ale faktycznie wszystko zależy od wytrwałości,
nie ma cudownej diety!
A jaka jest najlepsza?
Promujemy dietę urozmaiconą – głównie niskotłuszczową
z niskim indeksem glikemicznym. Nie powoduje to monotonii
w posiłkach i nie chodzimy głodni. Jeśli mamy kłopot z nadciśnieniem, podwyższony cholesterol lub poziom cukru we krwi, to nasza
kuracja może bardzo pomóc. Dietę i zdrowy styl odżywiania wspieramy naturalnymi suplementami, dobieranymi indywidualnie podczas wizyty. To naturalne wyciągi roślinne z owoców, ziół i warzyw

– np. wyciąg z kolcorośli, szparagów, werbeny itp. Suplementy te są
unikatowe i dostępne tylko u nas.
Czy faktycznie trzeba mniej jeść, aby schudnąć?
Większość osób odchudzających się u nas nie narzeka na głód,
ale na to, że za dużo i za często trzeba jeść. Z naszych usług
korzystają osoby, które same nie potrafią pozbyć się nawet kilku kilogramów. Nie tylko ze względów estetycznych, lecz zdrowotnych
– gdy występują problemy z kręgosłupem, chodzeniem, lub mamy
cukrzycę. Nie trzeba dziś posiadać osobistego dietetyka, jak gwiazdy
wielkiego ekranu, żeby zrzucić nadwagę. Wystarczy przyjść do nas!
Rozmawiała: Beata Ostojska

Centrum Odchudzania NATURHOUSE
ul. Sienkiewicza 8, tel. 42 236 24 78, 602 425 721, betiti@vp.pl

RYNEK
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IWA na osiemnastkę
Jerzy Mazur, Maria Uberti, Val Forgett i Pierfrancesco
Uberti na Targach IWA w 1995 r.

Tegoroczna edycja Międzynarodowych
Targów Broni Myśliwskiej, Sportowej,
Artykułów Terenowych i Akcesoriów
IWA & OutdoorClassics zgromadziła w siedmiu halach norymberskiego centrum targowego 1166 wystawców z 50 krajów, a imprezę
odwiedziło ponad 35 tys. gości ze świata.
Od lat tu piszę, że większe są tylko Targi
Shot Show w USA, bo jest tam więcej
wystawców (ok. 1600), choć ich powierzchnia wystawiennicza jest mniejsza – ok.
57 tys. mkw. (w Norymberdze ponad 63 tys.).
Na Shot Show jest po prostu więcej małych
amerykańskich firm, stąd te różnice.
Mniejsza jednak o szczegóły, bo obie imprezy mają znakomitą opinię w środowisku
strzeleckim, zaś w tym roku właśnie
w Norymberdze pojawiła się szansa, że
w 2012 r. pojedziemy wreszcie do Las Vegas
i poznamy Shot Show od wewnątrz. Od 18
lat jeżdżę na Targi IWA, ale tym razem
poczułem się tu zupełnie wyjątkowo...
Zawsze odwiedzałem najpierw przyjaciół – firmy Uberti, Ardesa, Pietta, Armi San
Marco, Euroarms, Pedersoli, Bianchi, Galco,
Colt, Smith&Wesson, Dixie, Hege,
Winchester/Browning, Henry, Sturm&Ruger,
Marlin, Navy Arms, a z polskich wystawców
– Fam-Pionki, Holsters i Universal.

Giuseppe Pietta

Kowbojskie kapelusze czeskiej firmy Tonak
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Stephen Sanetti i Christopher Dolnack

Niektórych dziś już nie ma, kilka firm
zmieniło właścicieli, a paru przyjaciół
odeszło na drugą stronę cienia – dwa lata
temu zmarła nagle Maria Laura Uberti,
córka założyciela jednej z największych
firm
produkujących
repliki
broni
Dzikiego Zachodu. W 2002 r. zmarł
Val Forgett, który ponad 50 lat temu
zaczął popularyzować kowbojskie repliki
i razem z Aldo Uberti rozpoczął produkcję
kopii rewolweru Colta Navy. W 1995 r.
Pierfrancesco Uberti, brat Marii, zaprosił
mnie podczas Targów IWA na uroczystą
kolację Konsorcjum Producentów Broni
z Brescia, regionu na północy Włoch, który
od XVII w. słynie z produkcji broni.
Spotkanie rozpoczęło się laudacją na cześć
Vala Forgetta, który po przemówieniu
obchodził wszystkie stoły i witał się z przyjaciółmi. Ja siedziałem między Marią
a Pierfrancesco, a gdy Forgett do nas doszedł, Maria powiedziała wskazując na mnie
– to polski Val Forgett. Ten przyjrzał mi się
uważnie, przycisnął do piersi i wycedził do
ucha: my grandfathers came from Cracow. Przez
kolejne lata zawsze mnie potem serdecznie
witał na stoisku swojej firmy Navy Arms
i wprowadzał w rynkowe nowości. To Jemu
zawdzięczamy dziś Colta Nawy 1849 r.,
Remingtona 1858, Colta Army 1860 czy
Schofielda. Pierfrancesco Uberti sprzedał
swoje udziały koncernowi Beretta w 2000 r.,
choć jego siostra nadal prowadziła amerykańską gałąź firmy. Przestali wtedy przyjeżdżać
na targi i straciłem z nimi kontakt, ale w tym
roku zapytałem Suzanne Web, szefową eksportu Uberti, co teraz robi Pierfrancesco.
Sam go zapytaj – powiedziała dając mi jego
komórkę. Rozmawialiśmy chyba z pół
godziny i w efekcie wkrótce będziemy
w Polsce gościć syna legendarnego twórcy
kowbojskich replik, być może nawet
w kwietniu podczas V Mistrzostw Polski
w Strzelectwie Westernowym „Dzikie
Pogranicze” w Starachowicach.

Elena, Barbara i Giovana Fausti
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Stefano Pedersoli

Michał Kuropatwa (w środku) na stoisku Uberti

Ale nie tylko dlatego poczułem się w tym
roku wyjątkowo na targach. Szedłem
z Michałem Kuropatwą na umówione spotkanie, gdy nagle wyrósł przed nami Stephen
Sanetti, były prezes koncernu Sturm&Ruger,
z którym robiłem wywiad 5 lat temu (vide
RŁ 4/2006). Dziś jest prezesem Narodowej
Fundacji Sportów Strzeleckich w USA.
Arcyciekawą rozmowę z nim oraz Christopherem Dolnack, wiceprezesem fundacji
odpowiedzialnym za organizację Targów
Shot Show w Las Vegas, opublikujemy
w kolejnym wydaniu magazynu. W innej
alejce wystawców widzę, jak z daleka uśmiecha się do mnie Barbara Fausti, najmłodsza
z trzech słynnych sióstr prowadzących włoską firmę produkującą rewelacyjne dubeltówki. Z nią też robiłem wywiad kilkanaście
lat temu, więc i teraz usiedliśmy do stołu na
rozmowę – to niesamowite, ale ta niezwykle
piękna dziewczyna (w USA firma reklamuje
się jako „FAUSTI girls”) nic się nie zmieniła!
A będąc w targowym VIP Lounge na kawie
z Paolo Amadi z firmy Euroarms przypomniałem mu, jak na pamiętnej kolacji
Konsorcjum z Brescii w 1995 r. poznałem
jego ojca Luciano Amadi. Jak się okazuje,
mimo sędziwego wieku Luciano jest w świetnej formie i właśnie jeździ na nartach we
włoskich Alpach. Paolo zaprosił nas wieczorem na kolację do restauracji EKU Inn,
w której stolik trzeba rezerwować z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Co tam jedliśmy i o czym rozmawialiśmy – dowiecie się
Jerzy Mazur
Państwo niebawem!

Od lewej: Michał Kuropatwa, Paolo Amadi
z przyjaciółmi i Jerzy Mazur w EKU Inn
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