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

16 września
156 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
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Dzięki Łódź Film Commission, czyli działającemu przy
Wydziale Kultury UMŁ Zespołowi ds. Filmu, miasto zaczyna
przypominać stare, dobre czasy Łodzi filmowej – do 1990 r. nakręcono tu 600 filmów kinowych i ponad 1000 odcinków seriali telewizyjnych. Łódź Film Commission działa od 2009 r. – zespół powstał
dwa lata po utworzeniu pierwszego Regionalnego Funduszu
Filmowego – łódzki powstał jako pierwszy w Polsce, a Prezydent
Łodzi odebrał wtedy za to nagrodę od Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej. Rokrocznie fundusz wspiera produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.
Kwoty dofinansowania są różne – wyjaśnia
Monika Głowacka, szefowa Łódź Film
Commision – Zaczynaliśmy od 600 tys. zł, w tym
roku było 560 tys. zł, ale w najlepszych czasach mieliśmy do wydania aż milion zł. Od początku działania
funduszu dofinansowaliśmy 32 produkcje. W tym roku
były to dwie animacje („Pamiętniki Florki” AnimaPolu i „Moonshine” Lava Films) oraz trzy dokumenty: „Interna-ZK Łowicz”, „C.K.O.D. 2 – Plan
Ewakuacji” i „Oddajcie mi swoje dzieci”. Jako ŁFC wspieramy realizację
odcinków seriali „Paradoks” i „Komisarz Aleks”. Ponadto w Łodzi coraz
częściej można spotkać na ulicy ekipę kręcącą reklamę i to nie tylko łódzkiego
producenta Opus Film, ale również warszawskie agencje. W najbliższej
przyszłości ŁFC nadal będzie wspierać seriale, a jesienią zaczną się
realizacje filmów fabularnych. Niebawem Łódź będzie plenerem dla
zdjęć do nowego filmu Anima-Polu pt. „Gabriel” dla młodego
widza z udziałem znanych aktorów (m.in. Zbigniewa
Zamachowskiego i Krzysztofa Globisza), oraz „Powstanie ’44”.
W Warszawie kręci się bardzo dużo, ale w Łodzi jest taniej, poza tym
szybciej tu można uzyskać różne pozwolenia i jest łatwiejszy kontakt
ze strażą miejską, policją oraz służbami miejskimi. Nasze plenery są
równie ciekawe, co np. warszawskie, ale nie są tak „ograne”. W sierpniu na Piotrkowskiej kręcono reklamówki dużej firmy telekomunikacyjnej i ulica zamieniła się w Londyn i Madryt. Przy skrzyżowaniu
Próchnika i Piotrkowskiej kręcił reklamę producent piwa, dziedziniec Centralnego Muzeum Włókiennictwa zamienił się w remizę
strażacką, zaś do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wjeżdżało
się jak do jednostki wojskowej. Do Łodzi zawitała też amerykańska
ekipa filmowa i gwiazda światowego hip-hopu Snoop Doggy Dogg
kręcił teledysk z udziałem łódzkiej wokalistki Izy Lach. Od 2007 r.
miasto przeznaczyło na wspieranie produkcji filmowej ponad 4 mln
zł. Zgodnie z umowami funduszowymi producent jest zobowiązany
pozostawić w mieście 150 procent dotacji, czyli o połowę więcej, niż
dostaje od gminy. Z samych umów jest to ponad 6 mln. Oceniamy
jednak – podkreśla Monika Głowacka – że w Łodzi filmowcy wydali
ponad 30 mln zł m.in. na różnego typu opłaty: wynajem sprzętu, hotele,
restauracje, taksówki. Najważ niejsze jednak, że pracę przy kolejnych produkcjach otrzymują łódzcy
specjaliści, a Łódź buduje swój pozytywny wizerunek!
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WYDARZENIA

Targi po wakacjach
Targi Rehabilitacja 2011

Food 2011

Po wakacyjnej przerwie Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze MTŁ przy al. Politechniki 2 zaprasza na jesienny sezon targowy. 7-8 września odbędą się tu 3. Targi i Konferencje Stomatologiczne
DENTEXPO ŁÓDŹ 2012, organizowane przez Targi Warszawskie.
Od 20 do 22 września spółka INTERSERVIS zaprasza na 20. edycję
Międzynarodowych Targów REHABILITACJA, zaś w ostatni
weekend miesiąca łodzianie będą mogli poznać ofertę Targów DOM
MIESZKANIE WNĘTRZE, na które zaprasza redNET. Prawdziwie
dziecięcy, targowy weekend czeka nas od 5 do 7 października. W tym
terminie spółka INTERSERVIS zaprasza na 5. edycję Targów Gier
i Zabawek GAMES & TOYS, SALON KSIĄŻEK DLA DZIECI oraz
Targi Artykułów Dziecięcych BABY GADGET.
Międzynarodowe Targi Łódzkie sezon targowy rozpoczynają
12 października 5. edycją Targów Naturalnej Żywności NATURA
FOOD, którym towarzyszą 1. Targi Ekologicznego Stylu Życia
beECO. Pojawi się tu ponad 200 wystawców z Polski i zagranicy

TARGI

Targi Uroda i Estetyka 2011

(także z Azerbejdżanu!) z certyfikowanymi produktami ekologicznymi, żywnością tradycyjną z krajowymi i unijnymi oznaczeniami systemów jakości. W ramach imprezy odbędą się międzynarodowe konferencje realizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz IFOAM EU, europejską strukturą Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego. W tym samym czasie
i miejscu odbędzie się wydarzenie Re-Act Fashion i Targi
Odpowiedzialnej Mody WearFair, organizowane przez Fundację
RE-ACT i Polską Zieloną Sieć. A w dniach 20-21 października MTŁ
zaprasza na 4. Targi Kosmetyczne URODA I ESTETYKA. Poznamy
tu najnowszą ofertę kosmetyków, sprzętu i akcesoriów do salonów
kosmetycznych oraz propozycje gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej. Targom towarzyszyć będą liczne pokazy i prezentacje, Mistrzostwa Makijażu Kreatywnego oraz 2-dniowa Konferencja
Kosmetologiczna. Zapraszamy!
(jm)
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Strefa wzrostu
miejsca pracy w regionie.
Kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE, ale tym razem
w Podstrefie Przykona w Województwie
Wielkopolskim,
otrzymała logistyczno-spedycyjna spółka Ambro Logistic,
działająca w całej Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii
i Norwegii. Jej klientami są
firmy meblarskie, producenci
pianki poliuretanowej, butelek
oraz okien. Ambro Logistic
planuje poszerzyć swoją ofertę
o usługi magazynowania i przeładunku towarów. W tym celu
zbuduje nową halę magazynową z zapleczem biurowym oraz
stworzy place manewrowe,
drogi i parkingi. Spółka zainwestuje co najmniej 3,7 mln zł
i zatrudni 5 nowych pracowników, utrzymując dotychczasowe zatrudnienie do końca 2017 r. Od początku 2012 roku inwestorzy
w ŁSSE zadeklarowali nakłady na poziomie ponad 155 mln zł oraz
Jerzy Mazur
utworzenie 685 miejsc pracy.

Fuji Seal Poland oraz Aquila Radomsko uzyskały kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka Fuji Seal Poland jest częścią
międzynarodowego koncernu Fuji Seal, wiodącego w świecie dostawcy systemowych rozwiązań do aplikacji etykiet w formie rękawów
termokurczliwych. Produkcja koncernu obejmuje materiały
opakowaniowe i maszyny do ich aplikacji, sprzedawane w krajach
Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej i Europy. Firma
zamierza rozbudować działający na terenie Podstrefy Kutno zakład
produkcyjny, w którym powstanie nowoczesna linia technologiczna
do produkcji etykiet termokurczliwych. Inwestycja opiewa na
26 mln zł i zwiększy zatrudnienie o co najmniej 25 pracowników,
utrzymując 245 dotychczasowych miejsc pracy. Z kolei spółka
Aquila Radomsko zamierza rozbudować zakład produkcyjny
na terenie Podstrefy Radomsko, tworząc w nim nową linię technologiczną umożliwiającą automatyczne zliczanie ilości arkuszy tektury
falistej w stosie. Spółka zainwestuje co najmniej 418 tys. zł i zwiększy
zatrudnienie o 4 pracowników, utrzymując dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 62 osób.
Na terenach ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim firma Colex,
spółka córka koncernu Clariant International, zbuduje nowy zakład
produkujący koncentraty barwiące do tworzyw sztucznych. Nowy
budynek połączy w sobie funkcje produkcyjno-magazynowo-biurowe oraz laboratorium i pomieszczenia technicznego; będzie miał
powierzchnię ok. 6500 mkw. z możliwością dalszej rozbudowy.
Grupa wprowadza na rynek ponad 1000 nowych produktów rocznie
głównie dla przemysłu opakowań do kosmetyków, żywności,
branży budowlanej, motoryzacyjnej i elektronicznej. W związku
z nową inwestycją Colex zainwestuje ponad 38 mln zł i stworzy nowe

Zdjęcia: Archiwum ŁSSE

SuperDrob buduje
W lipcu przy ul. Traktorowej 180/182 na Teofilowie uroczyście
wmurowano kamień węgielny pod nowy zakład produkcyjny
SuperDrob SA z Karczewa k. Warszawy, jednej z największych firm
drobiarskich w Polsce. Spółka zainwestuje tu blisko 50 mln zł i docelowo zatrudni 300 osób. W łódzkim zakładzie firmy już pracuje 320
osób, produkując 1,2 tys. ton wyrobów miesięcznie m.in. dla LOT
Catering i sieci SUBWAY. Nowa
fabryka po oddaniu do użytku
zwiększy zdolności produkcyjne

do 3,5 ton na godzinę. Firma z nadzieją patrzy na możliwość
eksportu mięsa do Chin, jak wyznał w rozmowie Lech Kostecki,
Prezes Zarządu SuperDrob. Dziś spółka jest na 7 miejscu największych firm drobiarskich w kraju, ale po uruchomieniu nowego zakładu na pewno się to zmieni. – Ta inwestycja jest dowodem, że Łódź jest
dobrym miejscem nie tylko dla branży informatycznej czy centrów usług – mówił na
otwarciu Marek Cieślak, Wiceprezydent
Łodzi. Teofilów jest ważnym punktem
na mapie gospodarczej miasta, w marcu
pisaliśmy o nowym biurowcu firmy
Rossmann, realizowane są kolejne inwestycje w ABB, a niebawem ruszy przebudowa ulic Wersalskiej i św. Teresy.
(jm)
Trzymamy kciuki za Teofilów!
Zdjęcia: Archiwum UMŁ
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INWESTYCJE

Kulturalny wrzesień
U kresu lata zakończy się Wędrowny
Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory
Polski – 1 września w klasztorze księży
salezjanów w Lutomiersku wystąpi
obchodzący 25-lecie działalności artystycznej zespół Trombastic, a następnego dnia będzie efektowny finał: o godz.
20.00 w koncercie plenerowym nad zalewem Stok w Bełchatowie Orkiestra
Symfoniczna i Chór Filharmonii Łódzkiej wykonają kompozycje symfoniczne
i piosenki Stanisława Syrewicza. Podczas
wieczoru nad zalewem premierę będzie
miała również zamówiona przez Festiwal
kompozycja pt. „Transformacje”. Przy pulpicie dyrygenckim stanie Wojciech Rodek,
a wystąpią: Orkiestra Symfoniczna FŁ, trio
Krzysztofa Herdzina oraz Małgorzata
Walewska, Janusz Radek, Arnold Rutkowski. A 7 września Orkiestra Symfoniczna FŁ zaprasza do Wytwórni na koncert pt. „Dire Straits symfonicznie”; autorem aranżacji utworów jest Krzysztof
Herdzin, jako wokalista wystąpi Kuba
Badach. Koncert ma być jedną z atrakcji
Jarmarku Wojewódzkiego i współorganizuje go Urząd Marszałkowski.
Teatr Logos, działający przy Kościele
Rektoralnym Środowisk Twórczych,
w listopadzie obchodzi 25-lecie istnienia.
W jubileuszowym sezonie widzowie mogą
oglądać w teatrze najbardziej udane przedstawienia, zaś 1 września jego założyciel
ks. Waldemar Sondka zaprasza na spektakl
zatytułowany „Rzeczy” wg R. M. Rilkego.
Autorem scenariusza oraz reżyserem jest
Bogusław Kierc, twórca współpracujący
z teatrem Logos od wielu lat.
We wrześniu łodzianie mogą wziąć
udział w wydarzeniach interdyscyplinarnego projektu „Józef Roth (literatura, teatr,
film)”, realizowanego pod kierunkiem
Bogdana Toszy. Na projekt składają się spotkania literackie, pokazy filmów, czytanie
fragmentów powieści oraz premiera spektaklu „Hotel Savoy”, przygotowana przez
Teatr Nowy (15 września). Akcja spektaklu
rozgrywa się w przestrzeni pozascenicznej
– w łódzkim hotelu Savoy przy ul.
Traugutta 6, który w tym roku obchodzi
setną rocznicę istnienia. Reżyserem i autorem koncepcji jest Michał Zadara, scenografii – Robert Rumas. Natomiast 22 września Teatr Nowy zaprosi na premierę spek-

KULTURA

taklu pt. „Kokolobolo, czyli opowieść
o przypadkach Ślepego Maksa i Szaji”
w reżyserii Jacka Głomba, ze scenografią
i kostiumami Małgorzaty Balandy i muzyką Bartka Straburzyńskiego. W roli tytułowej występuje Paweł Audykowski.
Prapremiera przedstawienia zostanie zaprezentowana podczas finału Festiwalu
Cztery Kultury GENERACJE, który odbywa się 14-22 września, a jego organizatorem
jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Twórcy odtworzyli w spektaklu
wielokulturową atmosferę Łodzi sprzed
II wojny światowej. Na scenie powstanie
restauracja „Kokolobolo”, siedziba szajki
Maksa. Opowieść będzie wzbogacona
o oryginalne piosenki odwołujące się do
folkloru łódzkich przedmieść i podwórek.
W programie Festiwalu Czterech Kultur
jest koncert pt. „Kwartet Czterech Kultur”,
który odbędzie się 18 września o godz.
19.00 w Domu Towarzystwa Kredytowego
przy ul. Pomorskiej 21. Usłyszymy tam
utwory twórców reprezentujących cztery
kultury, w tym dwojga urodzonych
w Łodzi: Grażyny Bacewicz i Aleksandra
Tansmana. Ponadto zabrzmi muzyka
Polaka tworzącego w Rosji Mieczysława
Weinberga oraz Erwina Schulhoffa, urodzonego w Pradze z matki Niemki i ojca
niemieckiego Żyda. Żeby dopełnić magii
tytułowej „czwórki”, wykonawcami kwartetów będzie czterech muzyków z czterech
państw: Yuval Gotlibovich z Izraela,
Maciej Łabecki z Polski, Konstantin
Manaev z Rosji oraz Max Simon
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z Niemiec. A 20 września o godz. 18.00
w zbiornikach wody pitnej na Stokach
przy ul. Pomorskiej 246 zostanie zorganizowany podziemny koncert, który będzie
zarejestrowany i wydany na płycie. Partnerami przedsięwzięcia są Filharmonia Łódzka oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Wydarzenie otwarte będzie jedynie dla
niewielkiej publiczności.
Nie zabraknie we wrześniu ciekawostek
w łódzkich muzeach. W „Aneksie Jednego
Mistrza”, w Muzeum Miasta Łodzi do
16 września można oglądać wystawę
„Między Capri a Lwowem – malarskie
podróże Feliksa Michała Wygrzywalskiego”, prezentującą działa lwowskiego malarza marynisty z XIX wieku (zdjęcia
niżej). 20 września w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa zostanie otwarta wystawa
prac Doroty Chmielewskiej pt. Haftowane
obrazy”, a dzień później ms2 przy
Ogrodowej 19 zaprasza o godz. 18.00 na
otwarcie wystawy „Niewczesne historie”,
będącej próbą rozpoznania obecnej i nadchodzącej sytuacji Europy przy pomocy
sztuki. 23 września w Teatrze Muzycznym
odbędzie się koncert wieńczący II Międzynarodowy Festiwal Tanga de Salon,
w którym zagra orkiestra El Afronte
– 11-osobowy zespół z Buenos Aires.
Natomiast 29 września Teatr Muzyczny
zainauguruje własny sezon teatralny widowiskiem kabaretowym „Jeszcze nie pora
nam spać”, przygotowanym we współpracy
z Grupą Rafała Kmity. Wystąpią w nim
solistki łódzkiej Operetki: Anna Dzionek i
Agnieszka Gabrysiak oraz Orkiestra TM
pod
dyrekcją
Lesława
Sałackiego.
Zapraszamy!
Beata Ostojska
Zdjęcia: archiwum Muzeum Miasta Łodzi.
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Teatr Wielki w nowym sezonie
Rozmowa z Wojciechem Nowickim, Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego w Łodzi
W lipcu minął rok odkąd został Pan
Dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi. Ciężko było?
Był to niewątpliwie rok wytężonej pracy całego
zespołu Teatru Wielkiego i okres próby – czy uda
nam się wystawiać i grać w warunkach ekstremalnych. W moim odczuciu przeszliśmy to zwycięsko. Wystawiliśmy w sumie 73 przedstawienia
operowe i baletowe, w tym 32 już podczas remontu. W repertuarze Teatru Wielkiego pojawiły się
także nowe tytuły: „Maria Stuarda”, „Wielka Gala
Operowa”, „Hiszpańskie fascynacje” oraz „Madame Butterfly”. Zagraliśmy 4 koncerty: „Galę Sylwestrową”, „Galę
karnawałową”, „Koncert na Wielki Tydzień” oraz „Koncert Muzyki
Wojciecha Kilara”. Ten ostatni tytuł był prezentem dla wszystkich
łodzian i sympatyków opery, gdyż wejście na to wydarzenie było
bezpłatne.
Zespół musiał się często przenosić na gościnne sceny. Jak się to udało?
To prawda – przez ostatnie pół roku Teatr Wielki wędrował nie
tylko ze sceny na scenę, ale także z piętra na piętro, gdyż remont
wymuszał zmianę sal prób, pomieszczeń, w których pracują stolarze,
ślusarze, gdzie przygotowywana jest cała produkcja spektakli.
Z dumą muszę powiedzieć, że zespół sprawdził się znakomicie
– zarówno artyści, jak i pracownicy administracji i techniki. Ich sprawność organizacyjna, mobilność oraz wysiłek zasługują na szacunek.
Jak na zmiany zareagowali widzowie?
Bardzo nam zależało na tym, żeby nie stracić kontaktu z widzami i aby nasza stała oraz nowa publiczność nie myślała, że teatru nie
ma, bo jest remont. Dlatego podjęliśmy trud wystawiania przedstawień na innych scenach. Położyliśmy duży nacisk na działania
z zakresu public relations, a w szczególności na komunikację.
Staraliśmy się, aby widz był na bieżąco informowany o tym, co
i gdzie gramy. Promowaliśmy swój repertuar w Manufakturze,
mamy także stałą ekspozycję
w Porcie Łódź. Ponadto mogliśmy liczyć na współpracę
z łódzkimi mediami, które
regularnie zapowiadały nasze
premiery i przedstawienia.
Dzięki temu frekwencja była
stuprocentowa, a nawet wyższa, gdyż na większości spektakli brakowało wolnych
miejsc. Tłumy łodzian odpowiedziały także na nasze
zaproszenie na Koncert
Muzyki Wojciecha Kilara,
który odbył się 3 maja w łódzkiej katedrze z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji.
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Jak przebiega remont teatru i co w nim się
zmieni po otwarciu?
Prace remontowe powinny zakończyć się
w grudniu, a w styczniu będzie ich odbiór
techniczny. Jeśli nie będzie żadnych poprawek,
zaprosimy widzów do nowego teatru w lutym
– marcu 2013 r. Czeka tu na wszystkich mnóstwo
niespodzianek: scena kameralna, nowe szatnie,
przejścia, korytarze, odnowione foyer teatru, komfortowa wentylacja. Będzie także wiele zmian,
których widzowie nie zobaczą, a które sprawią, że
opera będzie funkcjonowała w dużo lepszych, bezpieczniejszych
i bardziej nowoczesnych warunkach. Zbudowane zostaną nowe pracownie – m.in. krawieckie, scenografii, szewska, a także ślusarnia,
modelatornia, magazyn kostiumów i dekoracji. Zmodernizowana
zostanie scena główna, którą wyposażymy w nowoczesne urządzenia
napędowe, zapadnie, wózki, sztankiety. Pracujemy także nad wyposażeniem nowo wybudowanych pomieszczeń oraz nad poprawą akustyki, ale te prace będą prowadzone poza projektem, ze środków własnych teatru.
Co przygotował Teatr Wielki w nowym sezonie artystycznym?
Pierwszą premierą nowego sezonu będzie „Tosca” G. Pucciniego,
którą wystawimy w październiku. W planach mamy także koncert:
„Najpiękniejsze uwertury i intermezza operowe” w wykonaniu
orkiestry TWŁ pod kierunkiem Rubena Silvy oraz „Wielką Galę
Operową”, którą przygotuje nowy kierownik baletu Dominik
Muśko. W kolejnym sezonie również będziemy musieli pracować
w warunkach ekstremalnych, tym razem jednak chcemy się skupić
na występach Opery w teatrze im. S. Jaracza, ponieważ oceniamy, że
komfort przygotowania spektaklu oraz pracy artystów jest tam najlepszy. Na pewno w Teatrze Wielkim w nadchodzącym sezonie pojawią się nowe twarze i nowe głosy, które wyłoniliśmy w trakcie tegorocznych przesłuchań. Mamy nadzieję, że tak jak w tym,
tak i w nowym sezonie
będziemy mogli liczyć na
naszą wierną publiczność,
którą już dziś zapraszam.
Beata Ostojska
Zdjęcia:
Archiwum Teatru Wielkiego
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TEATR

Prawdziwe kłamstwa westernu (3)

Gdy dotarliśmy do Fortu Sumner okazało się,
że kolejnej nocy Loving płynąc pod wodą ominął
posterunki Indian, a po paru dniach odnaleźli
go Meksykanie nieprzytomnego w zaroślach
i odwieźli do miasta. Nasza radość była jednak
krótka. Był skrajnie wyczerpany, w ranie wdała
się gangrena i lekarz za późno amputował mu
rękę. Przed śmiercią Goodnight mu obiecał,
że pochowa go w jego ulubionym zagajniku
w Wheatherford w Teksasie. Opłakaliśmy go
wtedy po raz drugi i gdyby nie wojsko, wyrżnęlibyśmy wszystkich Indian w Forcie. Kilka dni
później wróciliśmy na szlak do Colorado,
a trumna z Lovingiem – wypełniona po brzegi
węglem drzewnym i solą, aby zakonserwować
nasączone formaldehydem zwłoki – została
w siodlarni miejscowego lekarza. Wiosną 1868 r.
Goodnight spełnił obietnicę.
145 lat później...

Tommy Lee Jones (powyżej)
i Robert Duvall (po prawej)

na północ od Missouri. Autor umieścił akcję
powieści w 1876 r., po klęsce Custera pod Little
Big Horn, dla niepoznaki Goodnight i Loving
nazywają się tu Woodrow F. Call i Augustus
McCrae (rewelacyjne role Tommy Lee Jonesa
i Roberta Duvalla!). Lovinga ranią Indianie
w nogę (a nie w rękę!) aż nad rzeką Powder,
a umiera w Miles City. Na szlaku z 1867 r.
McMurtry dodał nam dziwkę Lorenę, w której
wszyscy się kochali, i przez którą zapijaczony
barman podpalił się w swojej knajpie w Teksasie.
Woodrow Call ma tu syna Newta (urodziła mu
go Maggie, następna dziwka sagi, a była jeszcze
trzecia!), podczas gdy Goodnight umarł
bezdzietny w wieku 93 lat 12 grudnia 1929 roku!

Grób
Olivera Lovinga

Z grubsza rzecz biorąc takie są fakty,
z których narodziła się legenda. Larry McMurtry
wykorzystał ją w powieści „Lonesome Dove”
z 1985 r., otrzymując prestiżową nagrodę
Pulitzera za tę epicką sagę Dzikiego Zachodu.
Trzy lata później sfilmował ją Simon Wincer
w 4-odcinkowym serialu TV, który u nas leciał
pod tytułem „Na południe od Brazos”. Obaj
kłamią jak z nut. Przez 20 lat po śmierci Lovinga
pędziłem bydło szlakiem Bozemana z Kansas
przez Wyoming do Montany, ale Goodnight
z Lovingiem nigdy na północ od Denver nie byli.
McMurtry połączył w książce dwa spędy bydła –
Goodnighta i Lovinga z lat 1866-1867, oraz
Nelsona Story z 1866 r., który faktycznie
przeszedł z bydłem z południowego Teksasu
przez Kansas, Nebraskę, Wyoming do Montany.
Ale on z kolei zatrzymał się w Virginia City,
słynnej z serialu „Bonanza”, nie zakładał rancza

HISTORIA

Grób
Charlesa Goodnighta

W serialu TV nie ma tej sceny, ale w książce
Goodnight pojawia się we własnej osobie – Call
spotyka go w Nowym Meksyku, gdy wiózł
trumnę przyjaciela do Teksasu. Ten prawdziwy
mówi swojemu literackiemu wcieleniu, że
w Santa Rosa mają powiesić Sinego Kaczora,
bandziora, który na kartkach powieści porwał
Lorenę i sprzedał Indianom, którzy następnie
gwałcili ją na okrągło. Prawdziwy Blue Duck nie
był tak krwiożerczy, ale jego śmierć w książce
i na filmie to prawdziwa bajka. Zaraz po tym, jak
bandzior dosłownie wyleciał w powietrze,
podchodzi do Calla reporter brukowca z Denver
i pyta go, czy to prawda, że wiózł trumnę
Lovinga przez 3000 mil z Montany do Teksasu.
Chcąc uzyskać wywiad, podlizuje się mówiąc
mu, że jest „człowiekiem z wizją”.
Jak diabli – odpowiada sarkastycznie Woodrow Call.
Książka kończy się siarczystym słowem na k...,
idealnie puentując całą tę
kłamliwą sagę poświęconą „szturchaniu” na tak
długim i fikcyjnym
krowim szlaku. Prawda
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była mniej hollywoodzka i stokroć gorsza,
a dziwki Dzikiego Zachodu – mniej powabne niż
Lorena, Maggie i Ellie. Agencja Pinkertona do
dziś przechowuje kartoteki westernowych bandziorów oraz ich panienek, wpisując im „pełne
uzębienie" w rubryce „znaki szczególne”. Większość była przecież szczerbata lub bezzębna...
W USA wszystko musi być naj – piękniejsze,
dłuższe, wyższe, głębsze czy szersze. Jak coś
było krótsze, wydłużali. Goodnight przejechał
z trumną Lovinga nie 3000, a 600 mil, co też
wystarcza na cokół. Założył później Stowarzyszenie Hodowców Bydła i kilka szkół dla dzieci,
wynegocjował długotrwały pokój z Komanczami, wyhodował kilka nowych odmian krów
i utworzył największe ranczo w Palo Duro
Canyon, które po jego śmierci otrzymało status
Parku Narodowego. Ale tego nie dowiemy się
z powieści i filmów. Historia Dzikiego Zachodu
utkana jest z prawdy i kłamstwa, dlatego dziś
sam już nie wiem, który z nas naprawdę pędził
wtedy bydło z Teksasu do Montany...
Jerzy Mazur „George Wild West”
Single Action Shooting Society # 68077 (life)
Zdjęcia: JSM, Krzysztof Jarczewski

PS. Zainteresowanym tą historią polecam stronę
www.lonesomedove.prv.pl
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Faceci są bez szans
W Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi zaczęły się zdjęcia do serialu o kolejnych przygodach „Komisarza Aleksa”. Na planie pojawili się Aleksandra Hamkało, Jakub Wesołowski i pies Rocky, grający
komisarza Aleksa. Olę zobaczymy jako ukochaną insp. Marka
Bromskiego (Jakub Wesołowski), choć prywatnie aktorka od kilku
miesięcy jest szczęśliwą mężatką – wyszła za mąż po premierze
filmu „Big Love”. Udział w odważnych scenach erotycznych
u boku Antoniego Pawlickiego, czyli Janka Markiewicza z „Czasu
honoru”, sprawił, że widzowie znający ją z ról zadziornych nastolatek zobaczyli w niej zmysłową i pełną seksapilu kobietę!
Żaden facet nie ma jednak u mnie szans, bo miejsce w sercu mam już
zajęte – wyznała nam w rozmowie. Rodzina i dom są dla Oli
najwyższą wartością w życiu, a ślub kościelny potwierdził, jak ważne
są dla niej ideały, w jakich została wychowana (przez długie lata
także w Łodzi!). Choć dopiero w tym roku skończyła wrocławską

szkołę teatralną, ma już na
swoim koncie wiele aktorskich
doświadczeń. Po raz pierwszy
stanęła przed kamerą jako trzylatka, występując w reklamie
totolotka. W filmie zadebiutowała mając 11 lat. Wcieliła się
w Wendę w „Odjazdowych
wakacjach” i od 2002 r. regularnie pojawia się w serialach
– zagrała sierotkę w „Świecie
według Kiepskich”, Joannę
w „Fali zbrodni”, dwie różne role w „Pierwszej miłości” oraz Alicję
w „Linii życia”. Życzymy kolejnych sukcesów!
(BeO)

Wystawa na starcie
Niemal w samym środku wakacji, bo w poniedziałek 16 lipca,
uczestniczyliśmy w galerii kina „Charlie” w wernisażu Marty
Tworkiewicz. To pierwsza publiczna ekspozycja jej prac. Malarstwo
jest jej pasją od dzieciństwa, ale w październiku zaczną się jej prawdziwe schody w sztuce: Marta
zacznie studiować malarstwo na
Wydziale Sztuk Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Uwielbia Witkacego i surrealistów, lubi snuć się po onirycznych ścieżkach sztuki. Młodej
autorce życzymy samych sukcesów i kolejnych wystaw!
(BeO)

Łódź od drugiego wejrzenia
We wrześniu kontynuowane będą bezpłatne sobotnie wycieczki,
organizowane przez Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio”,
wydawcę książek „Przewodnik filmowy po Łodzi” oraz „Podwórka
Piotrkowskiej. Przewodnik”, przy finansowym wsparciu Urzędu
Miasta Łodzi. W niedzielę 1 września o dawnych rozrywkach
w parkach i ogrodach zajezdnych oraz
o tajemnicach willi i ogrodu browarnika
Milscha opowiedzą Joanna Orzechowska,
Beata Arabska oraz ich goście. Start: róg
ul. Radwańskiej i Żeromskiego przy parku
Poniatowskiego, godz. 15.00. Tomasz
Bużałek opowie 8 września o historii tramwajów, stuletniej zajezdni na Brusie i jednej
z najmniej znanych drewnianych rezydencji fabrykanckich. Start: zajezdnia tramwa-
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jowa na Brusie, godz. 15.00. O łódzkim dziennikarstwie opowie
nam Joanna Orzechowska 15 września podczas wycieczki zatytułowanej „Napisano w gazecie”. Start: pl. Wolności, godz. 15.00.
Ostatnia wycieczka odbędzie się 22 września – Joanna
Orzechowska, Beata Arabska oraz ich tajemniczy goście opowiedzą
o tym, jak wyglądał dzień powszedni na
podwórkach Piotrkowskiej, o występach
kataryniarzy i artystów oraz jak swoje ciemne interesy załatwiał Ślepy Maks. Start: pl.
Wolności, godz. 15.00. Więcej informacji
na stronie www.regiocentrum.pl Zapraszamy!
(jm)
Na zdjęciu: spotkanie ze Ślepym Maksem podczas
spacerów w 2011 r. (fot. www.regiocentrum.pl)
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Droga do smaku
w Manufakturze

Od marca tego roku działa na rynku w Manufakturze
restauracja tajska „Thai Kitchen HotSpoon”. Otworzyli ją
Grzegorz Sondej z żoną Anetą Moll-Musial „po przekątnej”
rynku patrząc od Tawerny „Pepe Verde”, ich pierwszego lokalu,
otwartego w sierpniu 2006 r. Sporo jeździliśmy po świecie – wyjaśnia
p. Grzegorz – kilka razy byliśmy w Tajlandii i zafascynowała nas
tamtejsza kuchnia, która uważana jest za jedną z najzdrowszych
w świecie.
W kuchni pracują
autentyczni kucharze
z Tajlandii, a ich szefem
jest Viset Pholsak (drugi
z lewej na zdjęciu), wcześniej wszyscy pracowali
w hotelach Marriot,
Hilton i Sheraton. Kuchnia tajska słynie z takich ziół i przypraw, jak liście limonki
kaffir, galanga, trawa cytrynowa, kolendra, imbir, chili, mleko
kokosowe oraz sos rybny nam pla. Cena standardowego dania
wynosi 25-30 zł, spróbowałem tu kaczkę
w czerwonym curry i mleku kokosowym,
pieczoną z ananasem, bakłażanem i owocami liczi – to rewelacyjne połączenie pikantnych i słodkich smaków! Restauracja
ma dwa poziomy – mówi menedżerka
Margita Musiał – w środku przy stołach zmieści się 120 osób, a w ogródku prze lokalem
dodatkowo 60. Można tu zatem urządzić
smakowity bankiet lub zamkniętą imprezę
integracyjną. Tao po chińsku znaczy droga,
ale Thai Kitchen HotSpoon to
droga do smaku. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur
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Kolory Polski w Inter Solar

Z żalem żegnamy we wrześniu
kończący się Festiwal Kolory
Polski (więcej o nim na str. 7).
Jeden z koncertów tego słynnego
(zdobywca „Złotych Formatów”
2011) w kraju festiwalu Filharmonii Łódzkiej odbył się
w lipcu w letniej karczmie firmy Inter Solar w Buczku k. Brzezin.
Organizatorzy imprezy zręcznie nawiązali do nazwy karczmy
i zatytułowali ten dwuczęściowy koncert „Raz na wozie... Raz
pod wozem”. W sobotę 21 lipca był ładny, pogodny dzień, więc
dopisała publiczność. Wystąpiły dwa zespoły: Janusz Prusinowski Trio z wiejską muzyką wykonywaną na skrzypcach,
basach i bębenkach, oraz orkiestra dęta Tsigunz Fanfara
Avantura, grająca bałkańskie i cygańskie przeboje, która długo
w nocy grała dla wszystkich do tańca. Były też inne atrakcje
– tego samego dnia odbyły się w Buczku warsztaty tańców Polski
Nizinnej, konkurs na najlepszy produkt regionalny powiatu,
konkurs ubijania masła i konkurs na nalewkę doskonałą
o Puchar Starosty Brzezińskiego. Była i degustacja – goście mogli
spróbować kozich serów z Eufeminowa, chlebów z Nagawek
i miodów z Doliny Mrogi. Było
więc smacznie, wyskokowo i do
tańca. Gratulujemy i czekamy
(BeO)
na powtórkę!
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Kryształowy festiwal golonki

Od września restauracja-kawiarnia „Kryształowa” (Narutowicza 16,
tel. 42 207 14 00) zaprasza na bardzo
dobrze skalkulowany lunch: w cenie
15 zjemy tu zupę i drugie danie,
a kto zamówi abonament (minimum 20 posiłków), zapłaci za lunch
13 zł! Staramy się w Łodzi propagować
najlepsze dania regionu i oczywiście
kuchni śląskiej – podkreśla Mariola
Adamoszek, współwłaścicielka restauracji – są przecież bardzo
smaczne. Dlatego w październiku zaprosimy łodzian na festiwal
golonki, nawiązując do pamiętnego lokalu przy ul. Wschodniej 65, gdzie
mieściła się „Golonka”, w której artyści i dziennikarze zajadali się
pysznymi golonkami. Teraz w „Kryształowej” wypróbujemy je w kilku
wariantach i mamy nadzieję, że będą równie smaczne, a nawet
smaczniejsze niż w „Golonce”!
Zjemy tu październiku golonkę pieczoną z kością, podaną
z ziemniaczkami zapiekanymi w całości, muśniętymi
twarożkiem ze szczypiorkiem, golonkę z kapustą zasmażaną
z grzybkami leśnymi, golonkę gotowaną i podawaną na grochu
z kapustą z puree z ziemniaków, a także golonkę faszerowaną
warzywami i pieczoną na ciemnym piwie, podaną na modrej
kapuście z czarnymi śląskimi kluskami. Do dzieła, Panowie,
(jm)
kryształowe golonki czekają!
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Do roboty z klasą
Trzy pytania do Magdaleny Czekalskiej, właścicielki PHU MADOS
W jakich branżach znajdziemy u Pani
ubrania robocze?
W najważniejszych. Jesteśmy autoryzowanym partnerem Kegel-Błażusiak, producenta profesjonalnej odzieży i obuwia roboczego oraz pokrowców, dywaników i akcesoriów samochodowych. W ofercie mamy
odzież roboczą standardową, serwisową,
zimową, gastronomiczną, medyczną,
ochronną, specjalistyczną (HACCP) oraz
obuwie. Kolekcja odzieży gastronomicznej
przeznaczona jest dla pracowników restauracji, barów, hoteli, stołówek, kuchni itp.
Obejmuje fartuchy, zapaski, spódnice, bluzki, spodnie oraz bluzy i czapki kucharskie.
Na życzenie wykonujemy usługi hafciarskie
i dostosowujemy ubrania z naszych kolekcji
do polityki wizualizacyjnej klienta, np.
poprzez dodanie logotypu lub nazwiska
użytkownika.
Samochody też u was ładnie ubierzemy..
Oczywiście! Oferujemy profesjonalne
pokrowce samochodowe – zarówno
klasyczne, jak i do samochodów dostawczych, ciężarowych i vanów, oraz akcesoria,
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dywaniki
i
foteliki
samochodowe.
Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej
jakości materiałów, charakteryzujących się
znakomitymi właściwościami użytkowymi.
Pokrowce są przystosowane do bocznych
poduszek powietrznych i posiadają atesty
z badań przeprowadzonych przez PIMOT.
Można tu kupić w detalu i hurcie?
Tak. Przy zakupie indywidualnym oferujemy ceny detaliczne producenta, fachową pomoc i doradztwo – można tu obejrzeć
towar i przymierzyć. Przy zakupie hurtowym gwarantujemy powtarzalność szycia
i kolorów, szycie na zamówienie i możliwość negocjacji cen. Dogodnie można do
nas dojechać z centrum Łodzi. Zapraszam!

Magda Czekalska z pracownikami restauracji „Cammino”

Notował: Jerzy Mazur
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Szukając korzeni:

Jabłonka
i Dydnia
Wpadłem tu tylko na weekend w zeszłym
roku – pierwszy raz od blisko 40 lat.
Kuzynka wyprawiła bowiem córce huczne
wesele i zaprosiła rodzinę z całej Polski
i Francji, a nie widziałem ich od lat.
W dzieciństwie bawiłem się z siostrą na
tyłach domku babci Józki, kopaliśmy
w polu kartofle i zbieraliśmy maliny w ogrodzie, a ciocia Iwonka przestrzegała, abyśmy
nigdy w nocy na górkę z krzyżem nie wchodzili, bo tam straszy. Gdy wracała kiedyś do
Jabłonki nocą od rodziny z Potoka, gonił za
nią wcielony diabeł z rogami, ogonem
i widłami, widziała go na własne oczy...
Teraz pojechaliśmy więc na dłużej i od
razu poszedłem do urzędu gminy w pobliskiej Dydni z pytaniem, czy mają przewodniki lub informatory po okolicach. Dostałem
ich tyle, ile widać na zdjęciu! Wójtem Gminy
od kilku kadencji jest Jerzy F. Adamski,
wytrawny znawca regionu, autor i współautor kilkudziesięciu książek o zabytkach
turystycznych na obszarze Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego w dolinie rzeki
San na Podkarpaciu. Nie mogłem lepiej trafić! Wójt jest świetnym rozmówcą i godzinami potrafi opowiadać o ciekawostkach
z Jabłonki, Dydni, Niebocka, Temeszowa,
Ulucza czy opuszczonych już dziś wsi
Hroszówka i Jabłonica Ruska. Gmina ma
130 km kw. i 15 wsi rozłożonych na niezwykle malowniczym paśmie wzniesień
Pogórza. Pełno tu zabytków! W Uluczu znajduje się najstarsza w Polsce cerkiew, wszędzie
na drogach widać przepiękne
kapliczki, a niemal w każdej

wsi znajdziemy historyczne dwory i kościoły. Dwór w Jabłonce zbudowano pod koniec XVIII w., przy
głównej drodze stoi przedwojenny, drewniany kościół w stylu
podhalańskim. Stąd właśnie
pochodzą babcia Józka i dziadek Staszek,
którzy na początku lat 1920. wyemigrowali
za chlebem do Creil nad l’Oise we Francji,
gdzie urodził się mój ojciec i kolejne ciotki.
Do kraju wrócili dopiero w 1937 r., ale podczas wojny wywieziono ich na roboty przymusowe do Niemiec; po wojnie część rodziny wróciła do Francji, część do Jabłonki
i Baligrodu, a ojciec do Łodzi w 1948 r. Znał
już wtedy doskonale francuski, niemiecki
i angielski (oswobodziło go wojsko amerykańskie i jeździł u nich jeepem jako tłumacz!),
zaczął pracować w łódzkich centralach handlu zagranicznego i znów jeździł po świecie,
tym razem z całą rodziną. W młodości opowiadał mi, jak przez lasy chodził do kolegi
w Niebocku, a po drodze komponował
różne piosenki. Na rodzinnych spotkaniach
brylował do końca życia śpiewając a capella
piosenki francuskie, amerykańskie i hiszpańskie. Łza się zakręciła w oku, gdy odnalazłem nazwisko ojca w książce o szkole
w Jabłonce – w spisie
uczniów przed wojJerzy Mazur
ną...

Skansen w Sanoku

Dwór w Jabłonce

Wójt Jerzy F. Adamski na dożynkach
w Witryłowie

Domek babci Józki

Zalew w Solinie

TURYSTYKA

Urząd Gminy w Dydni

16

rynek Łódzki 9(136) 2012

SOLARIS 4stars
Ma 4 gwiazdki i jest jednym z nielicznych obiektów w tej części polskiego wybrzeża, posiadających tak wysoki standard wyposażenia. Centrum
Wypoczynkowo-Konferencyjne SOLARIS w Łazach ma doskonałą lokalizację – 200 metrów do morza i 10 minut spacerkiem do tętniącego życiem
centrum kurortu. Do dyspozycji ma 250 miejsc noclegowych (w tym luksusowe dwupoziomowe apartamenty z aneksem kuchennym), kryty basen
z gejzerami, sauny, korty tenisowe oraz klimatyzowane sale konferencyjne na
160 osób (z możliwością podziału na mniejsze) z kompletnym wyposażeniem multimedialnym.
– Oferujemy znakomite warunki na wszelkiego rodzaju eventy i spotkania biznesowe,
a dodatkowo wyróżnia nas elastyczność cenowa
i szybkość reakcji na zmiany w harmonogramie
imprezy – podkreśla Kamil Ziętara, menedżer Centrum. Szkolili się tu między innymi pracownicy firm: Arka, Ferrero,
Husqvarna, Lyreco, Mercedes, Unibaltic,
Whirlpool i Żabka. Obiekt jest niemal w całości otoczony lasem
i można tu zorganizować również
przeloty balonem, rejsy statkiem,
skoki na bungee, eskapady poduszkowcem po jeziorze Jamno lub rajdy
quadami po lasach i plaży. My testowaliśmy obiekt w sierpniu i możemy zaświadczyć, że te 4 gwiazdki nie
spadły tu z nieba, lecz wypracowane są perfekcyjną obsługą, doskonałą kuchnią i wizjonersko zaplanowanym i zrealizowanym obiektem
rekreacyjno-szkoleniowym. Gorąco zapraszam!
Jerzy Mazur
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REKREACJA

Używane i sprawdzone
Od 20 lat przy ul. Rokicińskiej 142 działa salon samochodowy
Market Auto (tel. 42 674 54 47), zajmujący się sprzedażą samochodów z windykacji. Znajdziemy tu bardzo szeroki wybór
samochodów (nawet z górnej półki!) w bardzo dobrym stanie
– zadbanych i często z niskim przebiegiem, a przede wszystkim
sprawdzonych przez fachowców własnej stacji napraw. Sprawdzane
są w niej na bieżąco wszystkie przychodzące do firmy samochody,
a można w niej od ręki załatwić drobne naprawy, wymianę opon czy
dokonać przeglądu kupowanego auta.
– Warto u nas kupować – podkreśla Piotr Pietrucha, współwłaściciel salonu – gdyż posiadamy na stanie samochody używane kupione
wyłącznie w polskich salonach samochodowych. Oferujemy obsługę kredytową, leasingową i ubezpieczeniową na miejscu, można z nami negocjować
ceny. Salon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00,
(not. jm)
a w soboty od 8.00 do 15.00. Zapraszam!

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

Minivan dla dużej rodziny
W salonie Przyguccy
Inter-Car przy ul. Przybyszewskiego 176/178 można
obejrzeć i przetestować 7-osobowy minivan Dacia Lodgy
w wersji ze 110-konnym silnikiem 1.5 dCi Prestige. To znakomity samochód dla dużej
rodziny – nawet w pełnej
obsadzie pozostanie jeszcze
w bagażniku 207 l na bagaż,
a jeśli osób będzie 5, to ostatni rząd siedzeń można
wymontować lub złożyć, tworząc 600-litrową przestrzeń
do zapakowania (próg bagażnika jest bardzo niski).
Znajdziemy tu mnóstwo
schowków i skrytek o pojemności 30 l. Siedzenie oraz
kolumna kierownicza mają
regulację wysokości, a w desce
rozdzielczej wbudowany jest
system multimedialny MEDIA NAV z dużym, 7-calowym ekranem dotykowym.
Składa się on z systemu nawigacji z funkcją wyświetlania
2D i Birdview, radioodtwarzacza i technologii Bluetooth,
pozwalającej na prowadzenie
rozmów bez użycia rąk.
W standardzie są 4 poduszki
powietrzne, system kontroli
toru jazdy ESP, ogranicznik prędkości, system wspomagania parkowania tyłem i sporo innych nowości. Ceny modelu Dacii Logdy
zaczynają się od kwoty 37900 zł. W połowie września odbędzie się
oficjalna premiera modelu połączona z licznymi atrakcjami.
Zainteresowanych prosimy o kontakt (tel. 607 78 80 11) i zapraszamy na jazdy testowe!

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

FORD

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

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

Matsuoka Motor
ul. 3 Maja 1/3
tel. 42 645 41 41

Jedyny autoryzowany salon
oraz serwis Mazdy w Łodzi!

www.mazdalodz.pl
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

