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RYNEK SZTUKI

GALERIA (parter)

DOM AUKCYJNY i GALERIA
ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79, www.ryneksztuki.eu

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

HOTELE
REYMONT

WILLA IMPRESJA

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

3 czerwca
155 Aukcja Dzieł Sztuki

ul. Legionów 81
tel./fax 42 633-80-23
www.hotelreymont.com

MUZEA

WAŻNE TELEFONY

rezerwacje@hotelreymont.com

tel. 42 638-59-57, 42 663-77-33
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 633-92-21

OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 42 633-72-99, fax 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNISKOWA
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
AIRPORT INFO LODZ AIRPORT
tel. tel. 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA – LOT
AIRLINE INFORMATION
tel. 801-703-703
INFORMACJA MPK
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12, 42 672-13-17, 801-301-309
INFORMACJA PKS
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 42 631-97-06
ALARMOWY / ALARM
tel. 112

INFORMACJA KOLEJOWA PKP
TRAIN INFORMATION
tel. 19-757 (dla użytkowników TP SA)
tel. 42 20-55-007 (telefony stacjonarne i komórkowe)
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE
tel. 999
POGOTOWIE GAZOWE
tel. 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Tel. 994
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES
tel. 118-913

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE

MUZEUM KINEMATOGRAFII
MUSEUM OF CINEMATOGRAPHY

MUSEUM OF ARCHAEOLOGY
AND ETHNOGRAPHY

pl. Zwycięstwa 1, tel. 42 674-09-57
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

pl. Wolności 14, tel. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA

BOOK ART MUSEUM

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART
ul. Więckowskiego 36,
tel. 42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA „KSIĘŻY
MŁYN”

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10, 42 664-10-00
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION

MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY

ul. Piotrkowska 282, tel. 42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY

ul. Ogrodowa 15, tel. 42 654-00-82
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

TEATRY

MUSEUM OF SPORT AND TOURISM

KINA

ul. Żeromskiego 20A
95-200 Pabianice
tel. 42 227-14-14
www.willa-impresja.pl

ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58
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
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

ul. Tymienieckiego 24, tel. 42 674-42-98
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESIDENCE
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH ul. Przędzalniana 72, tel. 42 674-96-98
MUSEUM OF INDEPENDENCE
MUZEUM GEOLOGICZNE
ul. Gdańska 13, tel. 42 632-71-12
GEOLOGICAL MUSEUM
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
ul. Kopcińskiego 31, tel. 42 635-45-93
- MUZEUM MARTYROLOGII
Muzeum Bajki SE-MA-FOR
RADOGOSZCZ - MUSEUM OF MARTYRDOM ul. Targowa 1/3, tel. 42 682-26-01
ul. Zgierska 147, tel. 42 655-36-66
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki
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
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 664-64-64
ŁÓDZKI DOM KULTURY
ul. Traugutta 18, tel. 42 633-70-13
ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5, tel. 42 664-64-64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67, tel. 42 630-02-15

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

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
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5, tel. 42 639-58-00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40, tel. 42 633-31-72
FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22, tel. 42 664-79-79

Zdążyli na EURO
Na rogu ul. Piotrkowskiej i Radwańskiej
został w maju oddany
czterogwiazdkowy hotel
Holiday Inn. – Bardzo
się cieszę, że tu dzisiaj
jestem – mówiła na konferencji prasowej Prezydent Łodzi Hanna
Zdanowska. – Od 17 lat, Od lewej: Sebastian Rudnikowski, Hanna
czyli od początku realizacji Zdanowska i Jolanta Tylus
tej inwestycji, ciążyła na
tym miejscu jakaś klątwa, która rozlewała się na całą Łódź. Przez tę budowę przewinęły się firmy z wielu krajów świata, w mieście wciąż brakowało
hoteli, a tu marniał teren w sercu miasta. Mogę teraz powiedzieć, że klątwa
została zdjęta!
Łatwo jednak nie było. – Zanim przejęliśmy obiekt, przez dwa lata
stał on niezabezpieczony, dlatego na samym początku musieliśmy osuszyć
wody gruntowe – mówi Sebastian Rudnikowski Prezes Zarządu spółki
DiM Hotel Łódź. – Przedłużyło to inwestycję, a chcieliśmy otwarcie zrobić
w kwietniu. Ale zdążyliśmy na EURO i już w czerwcu gościć będziemy dużą
grupę kibiców z Irlandii. Nasza spółka jest właścicielem nieruchomości, ale
mamy podpisaną umowę franczyzową z koncernem InterContinental Hotels
Group, właścicielem marki Holiday Inn. Łódzkim hotelem tej sieci
zarządzać będzie Grupa PREM, jedna z największych irlandzkich firm hotelarskich, mających w swoim portfolio ponad 40 hoteli takich marek, jak
Crowne Plaza, Holiday Inn, Ramada Plaza, Days Hotels oraz Express by
Holiday Inn.
Holiday Inn to pierwszy hotel tej marki w Łodzi, a piąty
w Polsce – pozostałe są w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy
i Józefowie. Jest tu 127 przestronnych pokoi (w tym kilka dwupokojowych apartamentów) z radiowym i bezpłatnym dostępem do
internetu, 490 mkw. powierzchni konferencyjnej w stylowych
salach nazwanych „Filmowa”, „Przemysłowa”, „Festiwalowa”,
„Piotrkowska” i „Fabryczna”. Hotel dysponuje własnym i przestronnym parkingiem, a przedstawiciele spółki zarządzającej nieruchomością zapewniają, że hotelowa kuchnia i cała obsługa będzie
wyśmienita. Zapewnić to ma dyrektorka hotelu Jolanta Tylus, która
wcześniej pracowała w pięciogwiazdkowym Hotelu Marriott
w Warszawie, była dyrektorem handlowym w Warszawskim
Centrum EXPO XXI oraz dyrektorem Fundacji Polish Prestige
Hotels. – Bardzo cieszę się, że nowy hotel pod szyldem Holiday Inn otwieramy właśnie w Łodzi – mówiła dyrektorka na konferencji – Łódź staje się
coraz ważniejszym ośrodkiem biznesowym i turystycznym, który ściąga nowe
inwestycje do Polski. Jestem przekonana, że hotel zyska dużą popularność ze
względu na swoją wyjątkową ofertę biznesową i konferencyjną oraz atrakcyjne położenie w samym centrum miasta.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za przyszłe sukcesy!
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WYDARZENIA

Topsil Global w strefie i świecie
Topsil Global otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Spółka w Podstrefie Skierniewice zamierza wybudować nowy zakład
produkcyjny wyspecjalizowany w przetwórstwie silikonów i elastomerów termoplastycznych. Budynek połączy funkcje produkcyjne
i biurowe i będzie miał powierzchnię ok. 5 tys. mkw. z możliwością
dalszej rozbudowy. Topsil Global zamierza wydać na nową inwestycję co najmniej 10 mln zł oraz zatrudnić minimum 50 nowych pracowników. Spółka produkuje wyroby z gumy silikonowej i elastomerów termoplastycznych na zamówienie klienta. Obecnie wytwarza
ponad 2000 różnego rodzaju produktów, w tym m.in. uszczelki
do okien, drzwi i sprzętu AGD, węże, wyroby dla przemysłu

samochodowego, smoczki
oraz uszczelki do pojazdów szynowych. Komponenty wytwarzane przez
Topsil Global znaleźć
można w produktach tak
renomowanych międzynarodowych koncernów, jak
Philips czy Bosch. Wyroby
firmy wykorzystywane są
w medycynie, budownictwie, motoryzacji, oświetleniu, elektronice,
oraz w produktach dla niemowląt.
Firma bardzo aktywnie uczestniczy w wielu targach na świecie.
W pierwszej połowie bieżącego roku stoisko Topsil Global można
było obejrzeć na marcowych Targach Fensterbau/Frontale
w Norymberdze, najważniejszej imprezie dla branży okien, drzwi
i fasad. Firma pokazała tam szeroką gamę uszczelnień silikonowych,
w tym wiele profili o wyszukanych kształtach. W kwietniu spółka
pokazała się na Targach NPE w Orlando na Florydzie w USA,
a uczestniczyć będzie również w tegorocznych Targach PLAST 2012
w Mediolanie we Włoszech, które odbywają się w cyklu trzyletnim.
W roku ubiegłym firma Topsil Global obecna była – jako jedyna
polska firma – na Targach MEDTEC Europe w Stuttgarcie, na
Targach Subcontratación w Bilbao w Hiszpanii oraz na Targach
Fakuma 2011 we Friedrichshafen w Niemczech. Oferta firmy
wszędzie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających, a w lokalnej prasie ukazały się na jej temat artykuły. Więcej na
ten temat dowiemy się na stronie www.topsilglobal.com
(jm)

INWESTYCJE
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Patrzymy w przyszłość

Założenia zostały przekroczone

Trzy pytania do Tomasza Sadzyńskiego,
Prezesa Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

Trzy pytania do Marka Pyki,
Wiceprezesa Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA

Rozmawiamy pod koniec maja, przed wielką
galą z okazji 15-lecia ŁSSE. Kto na niej będzie?
Blisko 370 gości – będą to inwestorzy, partnerzy,
politycy. Pokażemy, jak strefa wpływała na rozwój Łodzi
i regionu. Będzie to okazja do wręczenia – po raz pierwszy! – nagrody ŁSSE im. Henryka Grohmana dla
Inwestora-Mecenasa w obszarze kultury – statuetki
autorstwa uznanej rzeźbiarki Zofii Władyki. Odbędzie
się także dwudniowa konferencja szefów polskich stref, na której omówimy
nasze plany i określimy kierunki rozwoju na przyszłość.
Są szanse na kolejne rozszerzenie strefy?
Dzisiaj właśnie odbyło się walne zgromadzenie wspólników spółki, nasz
zarząd otrzymał absolutorium za rok 2011, zatem plany rozwoju są zatwierdzone
– w tym nowy wniosek o rozszerzenie działalności i powiększenie powierzchni.
Pojawią się w strefie dwie nowe usługi: pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i podwynajem powierzchni biurowej – pierwsza już właściwie funkcjonuje.
Specjalne strefy ekonomiczne mają w Polsce działać do 2020 r., ale są już prowadzone rozmowy na temat przedłużenia tego terminu.
Gdzie strefa będzie obecna za granicą?
Stawiamy w tym roku na Niemcy, a wynika to z projektu „Łódzkie – strefa
biznesu szyta na miarę”, na który zdobyliśmy środki unijne. Jego zwieńczeniem
będzie nasza obecność na Targach EXPO REAL w Monachium, największej imprezie wystawienniczej w branży inwestycji w nieruchomości w Europie. Kilka razy
byliśmy już w Chinach, niedawno gościła w Łodzi duża delegacja chińska. To
również strategiczny kierunek w naszej działalności, który konsekwentnie będziemy realizować do samego końca. Dlatego np. nasza strona internetowa
www.sse.lodz.pl jest tłumaczona na język angielski, niemiecki, włoski i chiński.

Nasze wydawnictwo ma 17 lat, ŁSSE – 15.
Byliśmy u Pana na samym początku, jak Pan
zatrudniał ludzi, sadził drzewa, pogłębiał staw
i odgruzowywał budynki. Dziś strefa jest
piękniejsza. Trudno było?
Jak obejmowałem zarząd ŁSSE w kwietniu 1998 r.,
brakowało wszystkiego, a przed wszystkim – specjalistów ds. pozyskiwania inwestorów. Dałem szansę świetnie wykształconym absolwentom łódzkich uczelni.
Sprawdzili się i do dziś tu pracują! Strefa rozwija się bardzo dynamicznie. Ma teraz
prawie 1300 hektarów i 44 podstrefy w regionie łódzkim i na Mazowszu, jedną
– nawet w samej Warszawie. Pierwotne założenia zostały wielokrotnie przekroczone – dziś zatrudnionych jest w strefie ponad 25 tys. osób (miało być 7000),
a nakłady przekroczyły 9 miliardów zł (zakładano 850 mln zł). Sukces strefy to
zespołowy wynik naszej kadry.
Ile pozwoleń na działalność wydano w strefie?
205 zezwoleń. Nasi inwestorzy działają w branży kosmetyczno-farmaceutycznej, AGD, BPO, IT, sprzętu medycznego, materiałów budowlanych,
przetwórstwa spożywczego, opakowań, tworzyw sztucznych i logistyki.
Podejmujemy też wiele inicjatyw – wspieramy akcje charytatywne, szkolnictwo
zawodowe, przywracamy do życia dziedzictwo kulturowe fabrykanckiej Łodzi.
Wam także przyznano wiele nagród. Jakie najbardziej cieszą?
W 2008, 2010 i 2011 roku ŁSSE SA została najlepiej ocenioną przez inwestorów strefą ekonomiczną w Polsce według raportów KPMG. W 2010 r. zajęliśmy
1 miejsce wśród Stref Ekonomicznych w Europie Środkowej oraz 11 wśród 700
ocenianych stref z całego świata według „Financial Time”, a rok temu zdobyliśmy
tytuł „Jakość Roku 2011”. To bardzo dopinguje do działania!

Notował: Jerzy Mazur

(Not. jm)

Wszystko dla kobiet
Powstał on z myślą o kobietach, których nie interesuje EURO 2012,
ale które szukają doskonałej rozrywki i inspirujących spotkań.
Wiele imprez projektu odbędzie się w Akademickim Ośrodku
Inicjatyw Artystycznych (www.aoia.pl). Na odwiedzających targi czekać będą projektanci mody, producenci biżuterii, dystrybutorzy
kosmetyków. Będzie również część dla aktywnych i wysportowanych, w której odbędą się pokazy i warsztaty tańca brzucha, różnych
form fitness i jogi. Pierwszego dnia targów zobaczymy pokaz kreacji
Eweliny Rydzyńskiej, podczas którego w role modelek specjalnie
z tej okazji wcielą się Panie Prezydent. Niewątpliwą atrakcją imprezy
będzie konferencja pt.: „Zdrowy i radosny seks dla wszystkich kobiet,
czyli seksualność z kobiecej perspektywy”, po której będzie można
kupić... gadżety erotyczne! Spotkanie nie tylko dla kobiet poprowadzi Joanna Keszka, redaktorka naczelna
portalu www.barbarella.pl. Dla miłośników
literatury Janusz Leon Wiśniewski opowie
o swojej najnowszej książce „Na fejsie
z moim synem”. Kobiety będą mogły bezpłatnie zbadać sobie piersi w mammobusie,
zaś ostatniego dnia targów pod halą zakończy się rajd samochodowy kobiet ARABELA RALLY 2012. Program imprezy – na
stronie www.kobietawwielkimmiescie.pl
Zapraszamy!

W połowie czerwca Międzynarodowe Targi
Łódzkie zapraszają na pierwszą odsłonę projektu
o kobietach, z kobietami i dla kobiet – Targów
Kobieta w Wielkim Mieście. Od 15 do 17 czerwca
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ przy
al. Politechniki 2 zamieni się w wielki kobiecy bazar produktów,
usług i wydarzeń stworzonych właśnie z myślą o nich. Patronat nad
targami objęli: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Prezydent
Łodzi Hanna Zdanowska i Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień. Targi Kobieta w Wielkim Mieście są jednym z głównych wydarzeń cyklu pod wspólną nazwą „Łódź Miastem Kobiet”,
realizowanego przez Urząd Miasta Łodzi, nad którym Patronat
Honorowy sprawuje Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP.

Janusz Leon Wiśniewski

Joanna Keszka

Zdjęcia: arch. MTŁ, www.barbarella.pl
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Brzegi z bursztynu
W Muzeum Miasta Łodzi do końca czerwca obejrzymy wystawę
„Bursztynowy brzeg Rosji”, przygotowaną przez Kaliningradzkie
Obwodowe Muzeum Bursztynu na 10. rocznicę podpisania umowy
o partnerstwie między Łodzią i Kaliningradem. Znajdziemy tu
blisko 200 eksponatów uporządkowanych w trzy sekwencje: prezentacje filmowe o wybrzeżu Bałtyku w obwodzie kaliningradzkim,
okazy brył bursztynu oraz wyroby artystyczne: biżuteria, rzeźby,
przedmioty użytkowe i pamiątki. Podczas inauguracji wystawy
Maksim Kovalenko, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Kaliningrad przekazał Prezydent Łodzi Hannie
Zdanowskiej relief z motywem łódki, która – podobnie jak
w naszym mieście – widnieje w herbie Kaliningradu. – To podobieństwo jest symbolem tego, jak wiele łączy te dwa miasta – powiedział
Maksim Kovalenko. Chcemy, aby łodzianie zobaczyli naszą piękną wizytówkę i przez to lepiej poznali Kaliningrad.
W ramach obchodów 10-lecia współpracy pomiędzy Łodzią
a Kaliningradem muzea w obu miastach przekażą sobie wystawy
czasowe, przygotowane w oparciu o własne zbiory. W Kaliningradzie

od września do grudnia pokazana będzie ekspozycja pt. „Uroda
codzienności”, ukazująca kulturę i styl życia zamożnego mieszczaństwa łódzkiego oraz burżuazji z końca XIX i początku XX wieku.
Dopełnieniem wystawy będzie prezentacja fotograficzna wnętrz
pałacu Poznańskiego oraz prace studentów Katedry Biżuterii łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych i wystawa grafik Daniela Zagórskiego.
(BeO)

Bursztyn zbliża
Trzy pytania do prof. Andrzeja Szadkowskiego, prorektora ds. Nauki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
W tamtejszym muzeum można zobaczyć także i Pana dzieło...
Tak, obejrzeć tam można pierścień „Biorytmus” został nagrodzo„Ała”. Kiedyś w Kaliningradzie zoba- ny na Międzynarodowym
czyłem tzw. kroplę bursztynu – sam Konkursie „Amberif Design
w sobie piękny eksponat. Od razu wie- Award” w Gdańsku
(fot. Tadeusz Karpiński)
działem, co z tego można zrobić, i chciałem to zostawić w Kaliningradzie. Bursztyn w takim kawałku wymaga szczególnego potraktowania – nie można z niego wykonać tego, co
da się zrobić z metalu, drewna czy innego kamienia.
Mam pytanie z pogranicza Sci-Fi: da się z inkluzji komara, jak
chce Spielberg, wyciągnąć DNA dinozaura?
Grupa specjalistów rosyjskich zaproponowała kolekcjonerom
amerykańskim, znawcom bursztynu, że mogą im pomóc zdobyć
taki obiekt. Znalezioną pod schodami pewnej daczy żabkę oprawiono w bursztyn i sprzedano za spore pieniądze. Film to magia, ale jak
widać – to działa!
Notował: Jerzy Mazur

Jest Pan wierny bursztynowi: poznaliśmy się w Gdańsku na
Targach Amberif 20 lat temu i teraz oglądamy razem wystawę
w Muzeum Miasta Łodzi. Jakie wrażenia?
Bursztyn zawsze zbliżał ludzi i kultury. Na wystawie są niesamowite popisy mistrzowskie w realizacjach tych wyrobów. Kolekcja jest
bardzo zróżnicowana, są tu różnorodne upodobania rosyjskie –
scenki rodzajowe, przedstawienia zwierzęce
i roślinne, ładne szkatułki i inne wyroby
użytkowe. To kontynuacja tradycji wyrosłej
z manufaktury koenigsbergskiej, która jest
tu ładnie wyeksponowana. Jest też współczesność – biżuteria nowoczesna, którą poznałem bardzo dobrze podczas czterech kolejnych biennale w Kaliningradzie. Dwa razy
byłem nawet przewodniczącym jury konkursu biennale, co było dużym dowodem zaufaPierścień „AŁA”
nia organizatorów wobec mnie.
(fot. Romuald Kuchciak)

Między Capri a Lwowem
którego udało mu się wypracować własny, rozpoznawalny styl.
Zgromadzone prace pokażą główne wątki tematyczne twórczości
artysty, z naciskiem na pejzaże z podróży, pozwolą też prześledzić
ewolucję warsztatu. Ciekawym dopełnieniem wystawy będzie kilim
z początku XX wieku, wskazujący na wielką popularność i oddziaływanie sztuki Wygrzywalskiego na innych twórców. Feliks Michał
Wygrzywalski nie jest twórcą związanym z naszym
miastem, jednak wiele z jego prac znajduje się
w łódzkich kolekcjach i służy jako dekoracja prywatnych mieszkań. Dzięki życzliwości właścicieli
wiele z nich zostanie zaprezentowanych publicznie
po raz pierwszy, dając muzeum materiał badawczy
do opracowywania lokalnych zbiorów sztuki.
Ekspozycja ta doskonale wpisuje się w klimat wakacyjnych podróży, co podniesie jej atrakcyjność
zarówno dla samych łodzian, jak i dla turystów
odwiedzających nasze miasto. Wystawa czynna
będzie do 16 września 2012 r.

Galeria Mistrzów Polskich w Muzeum Historii Miasta zaprasza
w czerwcu do Aneksu Jednego Mistrza na wystawę „Między Capri
a Lwowem. Malarskie podróże Feliksa Michała Wygrzywalskiego”,
której kuratorem jest Monika Nowakowska. Powstaje ona w oparciu
o łódzkie kolekcje prywatne i publiczne, a obejmuje blisko 20 prac
Feliksa Michała Wygrzywalskiego (1875-1944). Punktem wyjścia tej
kameralnej ekspozycji jest „Autoportret na tle
morza”, olej na płótnie autorstwa Wygrzywalskiego
z kolekcji Krzysztofa Musiała, na stałe prezentowany w Galerii Mistrzów Polskich. Obejrzymy tu
głównie obrazy wykonane w technikach olejnej
i pasteli/kredki oraz jeden kilim inspirowany jego
malarstwem. Autor mieszkał we Lwowie od 1907 r.,
choć zawierucha I wojny światowej zmusiła go do
tułaczki po całej Rosji. Po wojnie zaś odbył podróże
do Włoch, nad Bałtyk oraz do Egiptu. Fascynacja
egzotyką orientu znalazła wyraz w intensywnej,
świetlistej kolorystyce obrazów realisty czerpiącego
z doświadczeń postimpresjonizmu, na bazie

MUZEA

(BeO)
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Rynek Sztuki dla młodych
Łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki (www.ryneksztuki.lodz.pl)
zainicjował w 2006 r. unikatowy w skali kraju program promowania
twórczości artystów plastyków młodego pokolenia. Od tego czasu
przy ul. Wschodniej 69 cyklicznie odbywają się Aukcje Promocyjne
oraz wystawy, a od 2007 r. działa Internetowa Galeria Młodych
Talentów. Z programu promocji artystów młodego pokolenia skorzystało dotychczas prawie 200 artystów i wielu z nich robi kariery
ogólnopolskie. Ich dzieła pojawiają się na wystawach i aukcjach w
Łodzi, Warszawie, Krakowie i Sopocie, gdzie często osiągają ceny
przekraczające kilka tysięcy złotych, trafiając do prywatnych kolekcji
na całym świecie. Na majowej aukcji w Łodzi pod młotek trafiło 125
prac, w tym dzieła m.in. Agnieszki Borkowskiej, Andrzeja Fydrycha,
Dominika Woźniaka oraz rzeźby Marty Fuks-Frankiewicz, Beaty
Jarmuż i Michała Rybińskiego.
Nasza aukcja oraz towarzysząca jej wystawa „Gorące Kasztany”
w Galerii Kamienica 56 – mówi
Wojciech Niewiarowski, prezes Rynku
Sztuki – przeczy popularnej tezie głoszącej,
że Łódź jest bastionem postkonstruktywizmu. Młodzi twórcy
coraz częściej malują realistycznie, nie boją się śmiałych zestawień kolorystycznych i do kompozycji wprowadzają fantazyjne wątki. W łódzkim środowisku plastycznym powstała nowa fala artystyczna, która z siłą
tsunami wdarła się na polski rynek sztuki. Zjawisko to nie jest
dostrzegane przez media czy władze miasta odpowiedzialne za
politykę kulturalną. Sztuka młodego pokolenia nie pasuje krytykom do schematów, dlatego parzy ich jak gorące kasztany.

Efekty ostatniej aukcji są
dobre: sprzedało się 90 proc.
wystawionych dzieł. Najdrożej, bo
za 4000 zł, sprzedał się obraz
Kamili Stępniak „With no fear”.
Prace Andrzeja Fydrycha, startujące od 250 zł, „poszły” za ceny od
3400 do 3900 zł! Polski rynek dzieł
sztuki jest raczkujący – porównując np. do Wielkiej Brytanii. Jeśli
zliczyć roczną wartość dzieł sprzedanych na aukcjach i podzielić
przez liczbę mieszkańców, to przeciętny Anglik wydaje na zakup
dzieł sztuki 200 zł, Polak natomiast... 2 złote! A sztuka to jedna
z najlepszych lokat na rynkach
finansowych...
Jerzy Mazur

Gorące Kasztany
Sztuki. – Ale tu wyraźnie widać, że
młodzi twórcy w Łodzi odchodzą od
geometrycznych abstrakcji i preferują pejzaże, akty i eklektyzm. Gorące kasztany
to egzotyczne owoce i rzadko po nie
sięgamy, dlatego warto takie wystawy
wspierać.
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki „Kamienica 56” zrzesza twórców uprawiających wiele dziedzin sztuki – od malarzy po
tkaczy, muzyków i aktorów. Jedna z najnowszych inicjatyw stowarzyszenia to „Papralnia”, miejsce, w którym dzieci w wieku od 3 do 8 lat
mogą się „brudzić” w kreatywnej zabawie. Chcemy wspomagać
harmonijny rozwój dzieci, poszerzać ich wiedzę i umiejętności
– podkreśla Iwona Pietrzak, prezes stowarzyszenia. Pierwsze spotkanie odbyło się w maju, kolejne wystartują po wakacjach. Natomiast jeszcze
w czerwcu „Kamienica 56” zaprasza
na wernisaż obrazów i biżuterii Piotra Pastusiaka, a podczas Festiwalu
„Kobieta w Wielkim Mieście”, stowarzyszenie organizować będzie w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym
MTŁ ciekawe spotkania ze sztuką.
Więcej informacji znajdziemy na
stronie
www.kamienica56.org.pl
(jm)
Zapraszamy!

W galerii Stowarzyszenia Kultury i Sztuki „Kamienica 56” przy
ul. Sienkiewicza 56 obejrzeliśmy w maju wystawę „Gorące
Kasztany”. Złożyły się na nią dzieła malarzy i rzeźbiarzy, którzy
debiutowali na Aukcjach Promocyjnych Rynku Sztuki w Łodzi w
ubiegłych latach i mają dziś ustaloną renomę – jak Agnieszka
Borkowska, Teodor Durski, Bartłomiej Jarmoliński czy Andrzej
Fydrych. Współorganizatorem
wystawy była galeria Rynek Sztuki.
Łódź jest bastionem postkonstruktywizmu – mówił na otwarciu Wojciech Niawiarowski, prezes łódzkiego domu aukcyjnego Rynek
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Wieczór Trzech Króli
Fot. Arch. Teatr Nowy

Kulturalny
czerwiec
Miesiąc zacznie się w Filharmonii Łódzkiej koncertem symfonicznym „Królewskie fanfary” 1 czerwca – o godz. 19.00 zagra
Orkiestra Symfoniczna FŁ pod batutą Jerzego Dybały, a w programie
są utwory Rossiniego, Donizettiego, Arutuniana i Chaczaturiana.
Na trąbce grać będzie Gabor Boldoczki. 9 czerwca wysłuchamy koncertu „Za siedmioma górami, w którym orkiestra pod dyrekcją
Daniela Raiskina wykona utwory Ladowa, Rachmaninowa
i Berlioza. Teatr Wielki jeszcze trzy razy wystawi przed wakacjami
widowisko operowo-baletowe „Hiszpańskie fascynacje” – 1, 2 i 3
czerwca na scenie Teatru im. Jaracza, natomiast 5 czerwca będzie
można zobaczyć balet Prokofiewa „Romeo i Julia”. W Teatrze
Nowym zobaczymy 9 czerwca premierę spektaklu „Kwartet”
Heimera Mullera w reżyserii Karoliny Góreckiej, ze scenografią
Dominiki Błaszczyk i z muzyką Matyldy Ciołkosz. Występują
Katarzyna Arkuszyńska i Bartosz Turzyński. 23 czerwca
Wytwórnia zaprosi widzów na spotkanie z zachodnioafrykańską
muzyką perkusyjną. W tym roku City Bum Bum, pierwsza polska
szkoła perkusji zachodnioafrykańskiej obchodzi dziewiąte urodziny
i z tej okazji jej pedagodzy i uczniowie oraz sympatycy zagrają wspólny koncert „Noc Żywych Bębnów”. Tego samego dnia w Łodzi
odbędzie się festiwal „Teraz One”, który stanowi część projektu
„Łódź miastem kobiet”. Składa się on z trzech części: „One aktywne”, „One twórcze” i „One grają”. W każdą z nich zaangażowane są
kobiety sukcesu, które w Łodzi podzielą się swoimi zawodowymi
i personalnymi doświadczeniami. Ambasadorką i pomysłodawczynią imprezy jest Agata Młynarska, twórczyni portalu
www.OnaOnaOna.com Na program składają się warsztaty, spotkania ze znanymi kobietami, panele dyskusyjne i koncert pt. „One
grają”, w którym kobiety prezentujące różne style muzyczne spotkają się na jednej scenie. Swój udział potwierdziły m.in. Urszula
Dudziak, Olga Bończyk, Majka Jeżowska i Kayah, która jest zarazem
dyrektorką artystyczną koncertu. „One twórcze” to część poświęcona
kobietom kultury. Oprócz spotkań z gwiazdami, odbędą się warsztaty wokalne, które poprowadzi Elżbieta Zapendowska – jeden
z największych autorytetów wokalnych w Polsce. Ich celem jest
odkrycie nowych talentów wśród pań, a uwieńczeniem muzycznych
spotkań będzie wspólny występ finalistek. ”One aktywne” to prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin panele, spotkania i warsztaty wspierające rozwój inicjatyw lokalnych i społecznych prowadzonych przez kobiety w Łodzi i nie tylko. Ta część festiwalu skierowana jest również do pań, które chcą dowiedzieć się jak żyć zdrowo
i aktywnie oraz dobrze się odżywiać. Podczas festiwalu odbędzie się
także uroczyste otwarcie kolejnego, tym razem łódzkiego Klubu
ONA, organizowanego we współpracy z łódzkim Festiwalem
Otwartym Kobiet Aktywnych (F.O.K.A). „Teraz ONE. Kobiety dla

kultury, kultura dla kobiet” powstaje we współpracy z Biurem
Promocji Miasta Łodzi oraz Narodowym Centrum Kultury.
25 maja otwarto na dziedzińcu ms1 przy ul. Więckowskiego 36
wystawę pt. „Dźwięki elektrycznego ciała. Eksperymenty w sztuce
i muzyce w Europie Wschodniej 1957-1984”, która czynna będzie
przez całe lato. Stanowi ona pierwszą próbę ujęcia skomplikowanych
zależności między eksperymentalną muzyką i sztukami wizualnymi
w Europie Wschodniej od lat pięćdziesiątych. Prezentowane są na
niej filmy eksperymentalne, rzeźby dźwiękowe, instalacje oraz partytury najbardziej innowacyjnych artystów tego okresu. Muzeum
Sztuki w Łodzi udostępnia zwiedzającym dwie legendarne prace:
Same tranzystory Szablocsa Esztényi'ego i Krzysztofa Wodiczki
z 1969 r. oraz Kompozycję przestrzenno-muzyczną Teresy Kelm, Zygmunta
Krauze i Henryka Morela z 1968 r. 15 i 17 czerwca będzie okazja, by
obejrzeć w Teatrze Muzycznym obsypany nagrodami musical
„Człowiek z La Manchy”. 24 czerwca na scenie przy ul. Północnej
młodzi tancerze z Akademii Formy i Tańca ODORIKO zaprezentują widowisko baletowe „Kopciuszek”, a 29 czerwca wystąpią laureaci
V Ogólnopolskich Spotkań Konkursowych Młodych Tancerzy
– czyli konkursu tańca organizowanego przez łódzką Szkołę
Baletową im. F. Parnella. W Muzeum Miasta Łodzi do końca czerwca będzie czynna wystawa „Bursztynowy brzeg Rosji”, na której są
prezentowane wyjątkowej urody kamienie oraz wykonana z nich
biżuteria, sprowadzone do Łodzi z Muzeum Bursztynu
w Kaliningradzie. O wystawie i wykorzystaniu szlachetnych kamieni
do wyrobu precjozów czytaj w rozmowie z prof. Andrzejem
Szadkowskim – prorektorem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Natomiast 18 czerwca o godz. 19.00 w Sali Lustrzanej Pałacu
Poznańskich Muzeum uroczyście zakończy sezon kulturalny.
Wystąpi zespół teatru im. Horzycy z Torunia z koncertem „Czy to
jest przyjaźń czy to jest kochanie” w reżyserii Jacka Bończyka.
Usłyszymy melancholijne piosenki o miłości z tekstami
Gałczyńskiego, Mickiewicza, Nowaka czy Wyspiańskiego, do
których muzykę napisali Marek Grechuta i Jan Kanty Pawluśkiewicz.
A 24 czerwca Muzeum zaprasza dzieci na wspólne powitanie
wakacji.
Beata Ostojska

Kompozytor z gwiazdą
W Alei Sławy na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto w maju
gwiazdę kompozytora muzyki filmowej i teatralnej Piotra Hertla (19362010), autora muzyki do słynnych
„Parasolek” oraz seriali dla dzieci
„Miś Uszatek”, „Pingwin Pik-Pok”
i „Plastusiowy Pamiętnik”. Piotr
Hertel ukończył Państwową Wyższą
Szkołę Muzyczną w Łodzi (obecnie
Akademia Muzyczna), w latach 1950.
współtworzył Studencki Teatr Satyryków „Pstrąg”, a od 1965 r. przez
ponad 30 lat był kierownikiem

KULTURA

muzycznym Teatru im. Jaracza w Łodzi. Był wykładowcą Akademii
Muzycznej i łódzkiej szkole filmowej, komponował muzykę do
filmów fabularnych (m.in. do „Akcji pod Arsenałem”, „Wielkiej
wsypy” oraz seriali „Rzeka kłamstwa” i „Modrzejewska”). Gwiazda
została wmurowana tuż przy fortepianie Artura Rubinsteina
i niedaleko pomnika Misia Uszatka. W ceremonii odsłonięcia
gwiazdy uczestniczyła rodzina i przyjaciele kompozytora, a także
przedstawiciele władz miasta. W łódzkiej Alei Sławy jest już ponad
60 gwiazd wybitnych postaci polskiego filmu. Jej pomysłodawcą
był nieżyjący aktor Jan Machulski. Pierwszą wmurowano
w maju 1998 r., znajdziemy tu gwiazdy m.in. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdy, Romana Polańskiego, Krzysztofa
Zanussiego, Krystyny Jandy, Wojciecha Pszoniaka, Tadeusza Łom(jm)
nickiego i Wojciecha Kilara.
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Łódzkie święto fotografii
W maju odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii
FOTOFESTIWAL Łódź 2012. Przez kilkanaście dni w różnych
częściach miasta i w sześciu blokach tematycznych łodzianie uczestniczyli w prezentacji zdjęć, spotkaniach autorskich i wydarzeniach
artystycznych. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa „Uwikłane
w płeć. Fotografie z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich”, prezentująca wybrane fotografie kobiet wykonane przez najwybitniejszych fotografów ostatniego półwiecza – m.in. Zbigniewa Libery,
Jerzego Lewczyńskiego, Natalii LL, Anety Grzeszykowskiej czy
Tadeusza Rolke. Wystawę można jeszcze podziwiać w Muzeum
Miasta Łodzi do końca czerwca. Miłą niespodzianką Fotofestiwalu
stał się laureat Grand Prix – zwycięzcą został Tomasz Lazar za
cykl fotografii „Linia snu”, pierwszy Polak w historii tej imprezy,
który zdobył główną nagrodę.
Podczas festiwalu gościł też
w Łodzi znany artysta Tomek
Sikora, który na ulicach miasta
realizował projekt fotograficzny
przy współpracy ze znaną marką
odzieżową Top Secret (zdjęcie
obok). Większość wydarzeń, spotkań i prezentacji Fotofestiwalu
odbywała się w zabytkowej Willi
Grohmana, a partnerem kreatywnym imprezy była znana marka
odzieżowa Top Secret. Fotofestiwal odbywa się zawsze w maju

od 2001 r., gromadzi
ponad 20 tys. widzów
z całego świata, a jego
głównym organizatorem jest Fundacja Edukacji Wizualnej, działająca przy współpracy
z Łódź Art Center,
Fabryką Sztuki i Urzędem Miasta Łodzi. Więcej informacji oraz
zdjęć – na stronie
www.fotofestiwal.com
(jm)
Zdjęcia: arch. Fotofestiwal

fot. Tomek Sikora

Przyjaciele dla dzieci
W ostatnią niedzielę maja Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”
zaprosiło łódzkich VIP-ów na kolację charytatywną pod hasłem
„Przyjaciele gotują” z udziałem Karola Okrasy. Patronat honorowy
nad Imprezą objęła Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, a przyjęcie odbyło się z udziałem blisko 200 gości w sali balowej hotelu
andel`s. Stowarzyszenie pozyskuje w ten sposób fundusze dla dzieci
chorych na serce, wspierając rozbudowę Kliniki Kardiologii
i Kardiochirurgii Dziecięcej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki
Prof. Jan Moll z żoną
Polki, której szefują profesorowie Jadwiga i Jan Mollowie, honorowi
Członkinie Fundacji
goście spotkania. W kąciku sali bankietowej znalazło się stoisko
z kubeczkami i talerzami z autografami słynnych osób – m.in.
Kenzo Takady, Patrizii Gucci,
Basi Trzetrzelewskiej, Ewy
Minge, Bonnie Tyler i Mario
Trzy pytania do Patrizzi Gucci,
Vargasa Llosy. Można tu także
projektantki mody, malarki i pisarki
było kupić książkę Patrizii
Gucci pt. „Singielka” i udało
Ile lat zajmuję się Pani modą?
nam się z jej autorką przeprowaPatricia Gucci
W zawodzie projektanta pracuję już 15 lat, ale zajmuję się także
dzić krótki wywiad.
i Agnieszka Zarembska
Jerzy Mazur
malarstwem i pisaniem książek. Mam zatem wiele ujść dla swojej
kreatywności. W Łodzi pierwszy raz byłam dwa lata temu, gdy wydawałam książkę „Singielka”.
Skąd taki tytuł? Jest Pani w życiu sama?
Już nie! Ale to moja autobiografia. Byłam sama przez wiele lat, napawało mnie to dumą i stąd ta
książka. Bycie samotnym to także pozytywne doświadczenie!
Jak podoba się miasto?
Bardzo je polubiłam, podoba mi się nawet bardziej niż Warszawa. Łódź ma kilka wyjątkowych
miejsc. Mieszkam na stałe we Florencji, która przecież także jest wyjątkowa.
(Not. jm)

Kreatywność ma wiele ujść
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KULTURA

Nie skaczę w biznesie
Dwa pytania
do Agnieszki Partyki,
właścicielki firmy
Perfekcyjne Przyjęcia
Pani były mąż skakał wysoko, ale Pani skoczyła wyżej: billboard przy al. Włókniarzy wisi
jakieś 15 metrów na ziemią. Jak
do tego doszło?
No cóż, jestem lojalnym
klientem Orange Polska i zostałam doceniona przez operatora
sieci telefonii komórkowej PTK Centertel.
W ramach kampanii reklamowej „Własna
firma to nie bajka” Orange Polska oddała
część własnej powierzchni reklamowej
swoim najbardziej lojalnym klientom biznesowym. Moja firma działa już 11 lat, a od
10 jestem w tej sieci. Efekty kampanii już są
odczuwalne – dotarło do mnie kilku nowych klientów, którzy
o możliwości wypożyczenia naczyń dowiedzieli się właśnie
poprzez akcję outdoorową. Opłacało się!
Orange Polska przeprowadziła tę kampanię w 10 największych miastach kraju. Ile firm w Łodzi z niej skorzystało?
Poza moją były jeszcze dwie. Kampania obejmowała
reklamę w lokalnej prasie, serwisach internetowych oraz
billboardach i citylightach. Promowane były najbardziej lojalne
firmy małej i średniej wielkości, takie jak moja. W biznesie nie
skaczę, trzymam się wypróbowanych zasad i także promuję
swoich lojalnych klientów. Najwierniejsi powinni być zawsze
traktowani z wyróżnieniem. Częścią tej kampanii jest ponadto
strona internetowa ulatwsobiebiznes.pl – klienci biznesowi
znajdą tu rady, jak prowadzić biznes i jak Orange może im to
ułatwić. A więcej
o naszej ofercie można znaleźć na stronie
w w w. p e r f e k c y j ne przyjecia.pl
Zapraszam!
(not. jm)
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„Kryształowa” zaprasza!
Rozmowa z Mariolą Adamoszek,
współwłaścicielką Restauracji-Kawiarni „Kryształowa”
Podobno zjemy tu najlepsze śląskie dania...
Założona przez nas restauracja oddaje ducha serdeczności
Ślązaków, więc nie może zabraknąć tu kuchni śląskiej, której
w Łodzi można skosztować tylko u nas. Pochodzę z Katowic,
gdzie też kiedyś była słynna kawiarnia „Kryształowa”. Nasz
lokal położony jest sąsiedztwie Filharmonii i kina Bałtyk, a jego
wystrój zadowoli najbardziej wybrednego klienta. Wiszące kryształowe żyrandole i czerwony dywan przenoszą nas w czasy
wytwornych sal bankietowych. Rodzinna atmosfera na pewno
umili spędzony tu czas.
Braliście udział w Festiwalu Dobrego Smaku – jakie oferujecie
dania?
W restauracji króluje kuchnia polska, oferujemy wyroby
własnej produkcji – każdego dnia przygotowywane są kopytka,
kluski śląskie czy makarony. Każde danie robione jest od początku, a nie z gotowego produktu, co daje niepowtarzalny smak.
Nad wszystkim czuwa doświadczony szef kuchni z wieloletnim
doświadczeniem. Mamy nadzieję, że nasze starania zachęcą
łodzian do częstego odwiedzania lokalu i powierzania nam organizacji bankietów firmowych, uroczystości weselnych, obiadów,
a także wydarzeń rodzinnych,
komunii i chrzcin. Dołożymy
wszelkich starań, żeby nasza
restauracja stała się również ulubionym lokalem łodzian!
Życzę kompletu gości i dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur
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Jadło z nowym szyldem

Sieć restauracji „Chłopskie Jadło” wprowadziła w maju
nowy szyld, zmodernizowała wystrój lokali, zmienia kartę dań
i stronę internetową (www.chlopskiejadlo.pl). Motywem przewodnim sieci jest teraz kurka i nowoczesne elementy folklorystyczne, a w nowym menu są tradycyjne dania kuchni polskiej
serwowane w lżejszym wydaniu. Dominujący do tej pory w lokalach kolor niebieski został zastąpiony czerwienią i beżem, przytulności dodadzą zaprojektowane specjalnie dla „Chłopskiego
Jadła” poduszki, podkładki i makatki z autorskim wzorem,
inspirowanym motywami kwiatów łowickich i haftem ludowym, w które wkomponowana jest również kurka z logo. Nowy
znak graficzny widnieje także na wymienionej zastawie.
– Tradycyjną kuchnię polską chcemy podawać w nieco lżejszej formie
– wyjaśnia Dorota Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki
zarządzającej siecią. – Chcemy też, aby lokale były również przyjazne
rodzinom, dlatego w każdym będzie wydzielony kącik dla dzieci
z wygodnymi siedziskami, tablicami do rysowania i zabawkami.
Dodatkowo w menu znajdą się dedykowane dzieciom zestawy. Do dań
z kury, indyka i kaczki dołączyła pieczona pierś z gęsi z sosem
winno-pieczeniowym, znalazły się tu również sałaty ze świeżych
warzyw z boczkiem i serem wędzonym czy grillowanym kurczakiem, a także propozycje steków serwowanych z plackami ziemniaczanymi czy ziemniakiem z gzikiem. Na deser można
zamówić
racuchy
z jabłkami, sernik
domowy, naleśniki
na słodko czy też
jabłecznik domowy.
Zapraszamy!

14

rynek Łódzki 6(133) 2012

Bitwa na smaki
W ostatni weekend maja, gdy kończyliśmy składać czerwcowy „Rynek Łódzki”,
na dobre trwała w mieście bitwa na smaki.
Uczestniczyło w niej 18 restauracji oraz
10 kawiarni i herbaciarni, a wszystko za
sprawą SBS Agencji Public Relations, organizatora 9 edycji Festiwalu Dobrego Smaku.
Każda z restauracji przygotowała dla uczestników festiwalu specjalne dania w cenie
10 zł, a kawiarnie i herbaciarnie – zestawy
w cenie 7 zł. Kulinarnych atrakcji było
mnóstwo, a wśród niech stek z łososia
a la wellington w cieście francuskim z grillowanymi warzywami i muśnięty sosem

Barbara Sokołowska-Urbańczyk z SBS PR,
Grzegorz Łapanowski i Jakub Krzwiński
z City Residence

smardzowym, cynaderki cielęce w sosie
malinowym na karmelizowanych jabłkach
oraz polędwiczka wieprzowa faszerowana
musem z pieczonego buraka podana na
sosie z młodych karotek z puree z bobu.
O tych pysznościach poinformowali nas
organizatorzy przedsięwzięcia na konferencji prasowej w nowo otwartym hotelukamienicy City Residence przy ul. Kopernika 65. Więcej o festiwalu – na stronie
www.sbs-pr.com.pl
(jm)
Z ostatniej chwili: zwyciężyła restauracja „Lili”. Gratulujemy!

Restauracja Amarant: stek z łososia a la wellington
w cieście francuskim z grillowanymi warzywami
i muśnięty sosem smardzowym

Restauracja Kryształowa: polędwiczka wieprzowa
faszerowana musem z pieczonego buraka podana na
sosie z młodych karotek z puree z bobu

Główną nagrodą Festiwalu Dobrego Smaku
jest ozdobny szklany globus

Piotrkowska Klub: cynaderki cielęce w sosie malinowym
na karmelizowanych jabłkach

„Cammino” gdzie indziej
Z żalem pożegnaliśmy restaurację
„Cammino” w Manufakturze. – Ale nie
żegnamy się z łodzianami – podkreślali
Monika i Maciej Dąbrowscy, właściciele
restauracji, na ostatnim spotkaniu z pracownikami. – Szukamy pilnie nowej siedziby
i niebawem zaprosimy do niej łodzian na
Wspomnienie Lazurowego Wybrzeża

otwarcie. Pracownicy zrobili szefom niespodziankę i ofiarowali im koszulki ze
zdjęciem personelu i podpisem Mamie
i Tacie za rodzinną atmosferę, Dzieci
Cammino. Polały się łzy, ale wszyscy z uporem podkreślali, że pokażą jeszcze światu,
jak wspaniale dają jeść – gdzie indziej.
A w ostatnią niedzielę maja, podczas
trwania Festiwalu Dobrego Smaku,
kucharze restauracji Kamil Skrok
i Robert Kaszycki poprowadzili
warsztaty, opowiadając jak rok temu
zdobyli główną nagrodę festiwalu za
„Wspomnienie z Lazurowego Wybrzeża”. Na to danie głosowali bowiem
nie tylko członkowie jury, ale większość uczestników festiwalu. Trzymamy
więc właścicieli za słowo i już teraz
zapraszamy właśnie tam: gdzie indziej!
Jerzy Mazur
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GASTRONOMIA

Prawdziwe kłamstwa westernu (1)

Jak pędziłem bydło z Teksasu do Montany
Nie dbam o to, czy mi ktokolwiek uwierzy.
Byłem jednym z 18 poganiaczy bydła,
których Charles Goodnight i Olivier Loving
zatrudnili na początku maja 1866 r., aby
liczące 2 tys. sztuk stado przepędzić nieprzetartym wówczas szlakiem z Fortu Becknap
w środkowym Teksasie do Denver City
w północnym Colorado, prowadzącym
przez indiańskie terytoria stanu Nowy
Meksyk. W sumie ponad 2,5 tysiąca kilometrów, z czego 150 przypadało na morderczą pustynię Llano Estacado, całkowicie
pozbawioną wody. Za nią rozpoczynał się
kraj Komanczów, którzy dwa lata wcześniej
wymordowali dziesiątki osadników na
pograniczu stanów Colorado I Kansas.
Podobno skalpowali także kobiety i dzieci,
zupełne dzikusy...
Nie byliśmy wcale „uzbrojeni po zęby”,
jak po latach pisały o nas redaktorki
w Nowym Jorku i Bostonie. Każdy z nas
miał najczęściej 6-strzałowego colta „Army”
model 1860 kaliber .44 cala, ładowanego
odprzodowo na czarny proch (innego zresztą nie było, bo bezdymny wymyślono dopiero pod koniec wieku). Jedynie Loving,
54-letni weteran wojny z Meksykiem
1846-1848, pozostał wierny staremu, masywnemu – prawie 3 kilo po naładowaniu!
– modelowi „Walkera” z 1847 r. (wklepcie na
youtube „dodling service lonesome dove”
i zobaczycie, jak trafia z niego w szklankę
w powietrzu!). On i Goodnight należeli
wcześniej do słynnych rangersów, ochotniczej formacji strażników pogranicza,
w której dochrapali się rangi kapitana

Każdy miał 4 kopyta

Marzyciel w Denver

HISTORIA

145 lat później...
walcząc z Indianami w południowym Teksasie, a nawet po drugiej stronie Rio Grande
– w Meksyku, gdzie często „odzyskiwali”
kradzione przez Metysów bydło...
Z broni długiej większość miała modne
wówczas sztucery Henry` ego model 1860,
które w magazynku w dolnej „lufie” mieściły 16 nabojów bocznego zapłonu kal. .44.
Był to jeden z pierwszych karabinów repetowanych w historii uzbrojenia. Wszedł na
rynek tuż przed wojną secesyjną 1861-1865
i jeden z kwatermistrzów armii północy
kupił go dla całej kompanii – podobno niespełna 150 chłopaków zatrzymało cały pułk
konfederacji, uzbrojony w jednostrzałowe,
ładowane odprzodowo Springfieldy. Też go
miałem przy łęku siodła, choć magazynek
był podatny na uszkodzenia, a jak szybciej
się strzelało na polowaniu, to sprężyna
podająca nabój do zamka kaleczyła dłoń.
Ale celny był jak diabli, choć nie tak bardzo
jak Sharps kaliber .55, z którego Joe Wilson,
nasz główny łowczy, powalał bizona na 1500
metrów. Naszym idolem był oczywiście

Uwielbiam zapach prochu
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Loving, starszy od Goodnighta o całe 24
lata. Tylko on i Goodnight umieli czytać
i pisać, ale jedynie Loving potrafił z 15
metrów wpakować cały magazynek „Walkera” w głowę sępa. Był wymagający i zawsze
miał dowcip na ustach. Goodnight zaś nosił
maskę mruka, pod którą skrywał serce wielkie jak cały Teksas.
Ruszyliśmy rankiem 6 czerwca. Po
trzech tygodniach dotarliśmy nad rzekę
Concho do ostatniego wodopoju przed
Llano Estacado. Przeprawa przez pustynię
trwała 4 dni i kosztowała nas blisko 300
sztuk bydła, a ponad 100 utopiło się w rzece
Pecos, gdy krowy poczuły wodę, ruszyły ławą
spychając czoło stada w głębinę. Po trzech
dniach odpoczynku ruszyliśmy dalej do
Fortu Sumner, w którym trzymano 8 tys.
wygłodzonych Indian Navaho, wziętych do
niewoli parę lat wcześniej przez kawalerię
Kita Carsona w Canyon de Chelly.
Sprzedaliśmy wojsku wszystkie woły uzyskując po 16 centów za kilogram żywca – prawie
2000 procent zysku, bo w Teksasie za 600kilogramową krowę płaciliśmy najwyżej
5 dolarów! Goodnight zapakował na muły 12
tys. dolarów w złocie i z trzema kowbojami
wrócił do Teksasu po następne stado. My
z Lovingiem popędziliśmy resztę krów do
Pueblo, gdzie zysk na sztuce bywał jeszcze
większy. Szklaneczka whisky w barze kosztowała 25 centów, razem z premią za udany
spęd dostawałem 30 dolców miesięcznie na
czysto i marzyłem o panienkach z saloonów
w Denver City, gdzie zwykle spędzałem
zimę.
Jerzy Mazur „George Wild West”

(ciąg dalszy za miesiąc)
Zdjęcia: JSM, Krzysztof Jarczewski

W serialu TV szlak był dłuższy!
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Rossmann dzieciom
Po raz kolejny spotykamy się na pikniku w ZOO – mówi Tomasz
Cieślak, specjalista ds. Public Relations firmy Rossman. – Mamy
nadzieję pobić w tym roku rekord sprzed dwóch lat, kiedy do ZOO przyszło
25 tys. osób. Jesteśmy łódzką firmą i chcieliśmy to podkreślić: zaprosiliśmy
dzieci do zabawy w bajki, które powstały w Studiu Semafor, m.in. Misia
Uszatka i Wróbla Ćwirka. A pracownicy Semafora pokazują dzieciom, jak
się te bajki rodzą. Wyśmienitego
grilla przygotował Catering
Restauracji „Polskiej” przy logistycznym wparciu Hali Selgros
Rokicińska, dzięki której kiełbaski i mięsa na grilla były świeże
i dostarczone w samochodachchłodnia prosto na imprezę
w prażącym słońcu. Gratulujemy
organizatorom, prosimy o więcej!
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REKREACJA

Jaguar XF po liftingu

W salonie spółki JLR Lodź przy ul. Przybyszewskiego 176/178
obejrzeliśmy w maju samochód Jaguar XF z rocznika 2012. W oczy
rzucają się opływowe przednie błotniki ze zmienionymi wlotami
powietrza oraz zmodyfikowany design maski – ma przebudowaną
osłonę chłodnicy, a nowe, smukłe reflektory przednie, poza
nowoczesnym wyglądem oferują szereg nowinek technologicznych.
Posiadają wkomponowane światła jazdy dziennej w kształcie
przypominającym ostrze „J blade”, co jest elementem charakterystycznym dla wszystkich
nowych modeli samochodów Jaguar. Z kolei do
tylnych świateł została
wprowadzona technologia
LED, tworząc unikatowy,
widoczny w nocy znak rozpoznawczy nowego XF.
Światła LED są też wykorzystywane w światłach stop,

pozycyjnych i kierunkowskazach, a snop światła został zmodyfikowany tak, aby rozciągać się na całej klapie bagażnika. Pokazany na
zdjęciach model ma wyjątkowy kolor lakieru – kawiarowy metalik.
Jego moc maksymalna to 190 KM, ma poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, dwustopniową blokadę drzwi,
system naprawy opon, Jaguar Sound System, radio AM/FM, system
start-stop, ośmiobiegową skrzynię biegów, systemy hamowania CBC
i EBD oraz mnóstwo innych nowinek technologicznych.
A najważniejsze w nim –
wyjaśnia Piotr Aniołczyk,
specjalista w salonie JLR
Łódź – to jego cena: auto
katalogowo kosztuje 266 tys.
zł, a do końca roku jest do
kupienia za 214 tys. zł.
Zapraszam na jazdy próbne!
(Notował: jm)

NZOZ Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS

ul. Kraszewskiego 7/9
tel. 42 643 43 00
fax 42 643 80 06
RYNEK

www.intermedicus.pl
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ul. Janosika 163
tel. 42 633 41 45
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CAR SERVICE

Mała Wielka Micra

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

FORD

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

Nowa Micra zadebiutowała na polskim rynku w 2010 r.
i wciąż pozostaje jednym z najładniejszych, najlepiej wyposażonych i najbardziej ekonomicznych samochodów w swojej klasie.
Sprzedawany jest w 160 krajach i pozostaje jednym z najpopularniejszych modeli w swojej klasie. Jest niewielka, ale bardzo przestronna – swobodnie mieści 5 osób i 265 l bagaży, a drobiazgi
pozwala schować w licznych schowkach. Wnętrze jest atrakcyjne,
ergonomiczne, dobrze wykonane, a samochód bardzo dobrze
wyposażony. Micra jako jeden z niewielu modeli w tej klasie posiada takie nowości, jak asystent parkowania, tempomat, regulator
prędkości czy system Bluetooth oraz gniazdo USB. Komfort jazdy
i samopoczucie kierowcy poprawiają automatyczna klimatyzacja
i panoramiczny dach. O bezpieczeństwo podróżnych dba 6 poduszek powietrznych, montowany seryjnie system ESP oraz specjalnie zaprojektowana konstrukcja nadwozia.
Pod maską jest silnik benzynowy o pojemności 1,2 l, dostępny
w odmianie 80- i 98-konnej. Kierowca może liczyć na dobre osiągi,
niskie spalanie i legendarną, japońską niezawodność. Ci, którym
zależy na ochronie środowiska, z pewnością docenią fakt, że silnik
Micry jest jednym z najoszczędniejszych i najbardziej ekologicznych na rynku. Mocną stroną jest również bogate wyposażenie.
Już podstawowa wersja posiada systemy ABS, ESP i EBD, adaptacyjne wspomaganie kierownicy, system mocowania fotelika ISOFIX oraz wiele innych elementów poprawiających komfort i bezpieczeństwo. A to wszystko za raptem 39 990 zł. Nic, tylko kupić
i jeździć!

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 42 680-14-83
PROFESSIONNELS Sp. z o.o.
SPECJALISTYCZNY SERWIS PEUGEOT-CITROEN
ul. 3 MAJA 1/3 róg Pabianickiej
www.professionnels.pl; serwis@professionnels.pl
tel. 042 684-31-37, 683-33-31
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MOTORYZACJA

Lato z jazzem

Leszek Możdżer & Cellonet - koncert podczas IV Letniej
Akademii Jazzu (fot. Krzysztof Malec)

Znamy już harmonogram V Letniej Akademii Jazzu
– wakacyjnego projektu łódzkiej Wytwórni, w ramach którego
już od pięciu lat przy ul. Łąkowej 29 odbywają się w lipcu
i sierpniu wykłady, warsztaty, spotkania i koncerty gwiazd
polskiego i światowego jazzu. Tegoroczna, jubileuszowa edycja
Letniej Akademii Jazzu odbywa się pod hasłem „60-lecie
nowoczesnego jazzu w Polsce” – 5 lipca 1952 r. w Ustroniu
Morskim odbył się bowiem pierwszy koncert zespołu
Melomani z Krzysztofem Komedą. Nawiązując do tej daty
organizatorzy przygotowali na 5 lipca 2012 r. Galę otwierającą
V Letnią Akademię Jazzu, w trakcie której premierę będzie
miała książka „To był jazz” Andrzeja „Idona” Wojciechowskiego, trębacza i członka Melomanów. Tego wieczoru
odbędzie się także koncert zespołu Jarka Śmietany oraz najwybitniejszych polskich jazzmanów, wśród których będą m.in.
Hanna Banaszak, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Zbigniew
Namysłowski, Henryk Miśkiewicz, Krzesimir Dębski,
Wojciech Karolak i inni. Od 5 lipca przez siedem tygodni
w każdy letni czwartek (i dodatkowo jeden piątek) przez cały
dzień odbywać się będą w klubie przy ul. Łąkowej 29 wykłady
i warsztaty znanych osobowości świata jazzu, projekcje filmów
o tematyce jazzowej oraz koncerty.
W tegorocznej edycji wykłady i warsztaty poprowadzą:
Janusz Grzywacz, Marek Raduli, Krzysztof Popek, Maciej
Obara, NDR Big Band oraz Krzesimir Dębski. Koncerty zaś
zagrają: Jarek Śmietana z zespołem, Laboratorium z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją A. Klocka,
Krzysztof Popek Quintet, Maciej Obara Quartet, Jan „Ptaszyn”
Wróblewski, Władysław „Adzik” Sendecki, NDR Big Band,
String Connection. W każdy czwartek emitowane będą filmy
z cyklu „Od raga do rocka z Joe Berendtem”, a przez cały okres
wakacyjny w Wytwórni będzie można oglądać wystawę
„POLSKI JAZZ '1958 w fotografiach Andrzeja Wasylewskiego,
studenta łódzkiej Szkoły Filmowej”, której wernisaż odbędzie
się 5 lipca 2012 r. o godz. 18.00. Szczegółowy harmonogram
imprezy publikujemy obok, a dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.wytwornia.pl
Na wykłady, warsztaty i projekcje wstęp jest wolny. Bilety na
koncerty w cenie 20 zł są do nabycia w Wytwórni oraz na stronie www.ticketpro.pl. Posiadacze karty klubu Wytwórnia mogą
zakupić karnet w cenie 100 zł, który upoważnia do wstępu na
wszystkie koncerty. Karnety będą wkrótce dostępne wyłącznie
w Wytwórni. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła
Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, a Letnią Akademię
(BeO)
Jazzu współfinansuje Urząd Miasta.

V Letnia Akademia Jazzu
05.07.2012
18.00 - Wernisaż Andrzeja Wasylewskiego z udziałem autora /wstęp wolny/
19.00 - Gala „60 lat polskiego nowoczesnego jazzu”
/wstęp biletowany/
Cz. I „To był jazz” – premiera książki Andrzeja „Idona” Wojciechowskiego.
Dyskusja najważniejszych twórców polskiej kultury na temat narodzin nowoczesnego jazzu w Polsce. Udział wezmą Janusz Majewski, Feliks Falk, Witold
Sobociński, Andrzej Bednarek, Jerzy Woźniak i inni.
Cz. II Koncert Jarka Śmietany „Story of Polish jazz” w wykonaniu czołowych
muzyków jazzowych. W koncercie udział wezmą: Hanna Banaszak – wokal,
Jarek Śmietana – gitary, Maciej Sikała – saksofon, Jan „Ptaszyn” Wróblewski
– saksofon, Zbigniew Namysłowski – saksofon, Henryk Miśkiewicz – saksofon, Grzegorz Nagórski – puzon, Robert Majewski – trąbka, Krzesimir Dębski
– skrzypce, Janusz Kozłowski – kontrabas, Wojciech Karolak – ograny
Hammonda, Paweł Tomaszewski – fortepian, Marcin Lamch – gitara basowa, Adam Czerwiński – bębny, raperzy: Bzyk i Guzik oraz skrecz Gipsy Man.
Prowadzenie Gali: Krzesimir Dębski i Jarek Śmietana. Gość honorowy: Jerzy
„Duduś” Matuszkiewicz (jego obecność uzależniona jest od stanu zdrowia).

12.07.2012
11.00–12.00 - wykład: Janusz Grzywacz „Współczesna muzyka fusion”
/wstęp wolny/
12.30–15.00 - warsztaty: Marek Raduli „Wykorzystanie technik gitarowych we
współczesnym jazzie”
/wstęp wolny/
18.30 - projekcja: „Trębacze cz.1” z cyklu „Od raga do rocka z Joe Berendtem”
reż. Andrzej Wasylewski
/wstęp wolny/
20.00 - koncert: Laboratorium z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka
/wstęp biletowany/

19.07.2012
11.00-12.00 - wykład: Krzysztof Popek „Flet – instrument jazzowy czy wyłącznie
klasyczny?”
/wstęp wolny/
12.30-15.00 - warsztaty: Muzycy zespołu Krzysztofa Popka „Improwizacja
w jazzowym combo”
/wstęp wolny/
18.30 - projekcja: „Trębacze cz.2” z cyklu „Od raga do rocka z Joe Berendtem”
reż. Andrzej Wasylewski
/wstęp wolny/
Godz. 20.00 - koncert: Krzysztof Popek Quintet
/wstęp biletowany/

26.07.2012
11.00–12.00 - wykład: Maciej Obara „Wzajemne oddziaływanie estetyki jazzu
skandynawskiego i polskiego”
/wstęp wolny/
12.30–15.00 - warsztaty: Maciej Obara „Wzajemne oddziaływanie estetyki jazzu
skandynawskiego i polskiego”
/wstęp wolny/
18.30 - projekcja: „Saksofonisci cz.1” z cyklu „Od raga do rocka z Joe Berendtem”
reż. Andrzej Wasylewski
/wstęp wolny/
20.00 - koncert: Maciej Obara Quartet
/wstęp biletowany/

02.08.2012
11.00–15.00 - warsztaty: Muzycy NDR Big Band „Big Band jako konglomerat
indywidualności jazzowych cz. 1”
/wstęp wolny/
18.30 - projekcja: „Saksofonisci cz.2” z cyklu „Od raga do rocka z Joe Berendtem”
reż. Andrzej Wasylewski
/wstęp wolny/
20.00 - koncert: Jan „Ptaszyn” Wróblewski oraz NDR Big Band „Polish Jam Session”
/wstęp biletowany/

03.08.2012
11.00–15.00 - warsztaty: Muzycy NDR Big Band „Big Band jako konglomerat
indywidualności jazzowych cz. 2”
/wstęp wolny/
18.30 - projekcja: „Pianiści cz.1” z cyklu „Od raga do rocka z Joe Berendtem”
reż. Andrzej Wasylewski
/wstęp wolny/
20.00 - koncert: Władysław „Adzik” Sendecki oraz NDR Big Band „My Polish heart”
/wstęp biletowany/

09.08.2012
11.00–15.00 - warsztaty: Krzesimir Dębski „Nowoczesna aranżacja jazzowa
w oparciu o instrumenty smyczkowe”
/wstęp wolny/
18.30 - projekcja „Pianiści cz.2” z cyklu „Od raga do rocka z Joe Berendtem”
reż. Andrzej Wasylewski
/wstęp wolny/
20.00 - koncert: String Connection
/wstęp biletowany/
Przez cały okres trwania akademii czynna jest wystawa Andrzeja Wasylewskiego
„POLSKI JAZZ '1958 w fotografiach studenta łódzkiej Szkoły Filmowej”.

