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W Urzędzie Miasta Łodzi podpisano umowę z firmą Anna-
-Bud z Kielc na dokończenie budowy Centrum Dialogu im. 
Marka Edelmana w Parku Ocalałych. – Do końca ubiegłego roku uda-
ło nam się zakończyć negocjacje i procedury związane z realizacją inwestycji. 
Jej budżet wynosi 17 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczono na prace budow-
lane. Centrum Dialogu ma bardzo funkcjonalną i oryginalną bryłę archi-
tektoniczną. Mam nadzieję, że będzie dobrze służyło Łodzi, będąc miejscem 
żywym, otwartym dla mieszkańców i otwartym na przyszłość – mówił na 
konferencji prasowej Wiceprezydent Łodzi Radosław Stępień. 
Środki finansowe pochodzą z kilku źródeł: od miasta, z fundu-
szy unijnych oraz donatora z Izraela Mordechaja Zissera, z któ-
rym w ubiegłym roku sfinalizowano umowę. W budynku prze-
widziano m.in.: salę audytoryjną na 196 miejsc, przeznaczoną 
na spotkania, wykłady, występy artystyczne, teatralne; dwie sale 
seminaryjne o charakterze warsztatowym; hol wystawowy o po-
wierzchni 242 mkw. dla ekspozycji stałych lub okresowych oraz 
hol wejściowy z miejscami do ekspozycji, kawiarnię, bibliotekę 
wraz z czytelnią, toalety, szatnię, pomieszczenia biurowe oraz 
garderoby dla artystów. Projekt Centrum opracowała w 2009 r. 
krakowska firma IMB Asymetria. Całość inwestycji ma się zakończyć  
w sierpniu bieżącego roku. Trzymamy kciuki!             Jerzy Mazur

Zdjęcia: Archiwum UMŁ

Straż Miejska w Łodzi powołana 
została 1 marca 1991 r. i jeszcze 
tego samego dnia z komendy 
przy al. Schillera 4 na uli-
ce wychodzą jej patrole. 
Pierwszy patrol konny 
SM wyjeżdża do Lasu 
Łagiewnickiego w 
maju 1994 r., a 4 lata 
później uruchomio-
ny zostaje pierwszy 
w Polsce system mo-
nitorujący centrum 
miasta. Komendan-
tem SM od sierpnia 
2010 r. jest Dariusz 
Grzybowski. Gratuluje-
my tylu lat na służbie i za-
powiadamy w kwietniu większą 
relację o SM.                             (jm) 

Centrum Dialogu  
w budowie

 22 lata na służbie
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Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają  
w dniach 21-23 marca do Centrum Konferencyj-
no-Wystawienniczego na XVI Targi Sprzę-
tu Fotograficznego, Filmowego, Audio  
i Video FILM VIDEO 
FOTO. Ta najstarsza 
impreza branżowa 
w Polsce po raz kolej-
ny stanie się świętem dla 
wszystkich, którzy pasjo-
nują się uwiecznianiem 
rzeczywistości w kadrze 
zdjęciowym i filmowym. 
Zobaczymy tu nowości 
światowych i polskich 
producentów sprzętu 
oraz usługodawców: na 
targach zaprezentuje się 
ponad 140 firm. Zwiedzający będą mogli wziąć udział w imprezach 
towarzyszących, których program w tym roku obejmuje warsztaty, 
prezentacje i seminaria z zakresu: różnorodnych technik fotogra-
fowania, filmowania, obróbki obrazu, druku, produkcji filmowej  
i muzycznej. Obejrzymy tu także wystawy fotograficzne Bartłomieja 
Talagi, Izabeli Urbaniak, czytelników portalu fotopolis.pl oraz fina-
listów konkursu Grand Prix Fotofestiwal 2012. Dokładny program 
warsztatów i prezentacji oraz listę wystawców można znaleźć na stro-
nie www.mtl.lodz.pl/fvf  Zapraszamy! 

Targi szerszych  
horyzontów

FILM VIDEO FOTO 2012

XIX Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR przyciągnę-
ły w lutym do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego ponad 
120 wystawców z kraju i zagranicy oraz kilka tysięcy zwiedzających. 
Przejechały tu instytucje samorządowe i lokalne z niemal wszystkich 
regionów Polski, pokazujac swoje atrakcje turystyczne, uzdrowiska  
i sanatoria, ośrodki SPA, obiekty turystyczne i noclegowe, a także bo-
gatą ofertę agroturystyki i turystyki wiejskiej. Regionem partnerskim 
tegorocznej edycji NA STYKU KULTUR 2013 było SĄDECKIE,  
a konkurs na najlepszego wystawcę targów wygrała Lokalna Organi-
zacja Turystyczna „Centralny Łuk Turystyczny”, otrzymując 12 mkw. 
niezabudowanej powierzchni wystawienniczej podczas następnej 

edycji imprezy. Drugie miejsce przypa-
dło Śląskiej Organizacji Turystycznej. 
Gratulujemy!                            (jm)

Turystyka nagrodzona

„Centralny 
 Łuk Turystyczny”
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W marcu mija 55. rocznica powstania Teatru 7.15, a zarazem 25. 
jego zamknięcia. W 1958 r. otworzono go w budynku Hotelu 
Grand, jego pierwszym dyrektorem był Jerzy Antczak. Wystę-

powali w nim m.in. Jadwiga Andrzejewska, Ryszard Filipski, Janusz 
Kłosiński, Alicja Krawczykówna, Janusz Gajos, Ewa Mirowska, Mi-
rosława Marcheluk, Artur Barciś, reżyserowali Feliks Żukowski, Jan 
Pietrzak, Jerzy Gruza i Krzysztof Materna, zaś kierownikiem mu-
zycznym był Piotr Hertel. W Grand Hotelu teatr działał do 1982 r., 
potem przeniesiono go do kina „Lutnia” przy ul. Piotrkowskiej 234. 
Zamknięto go w 1988 r. Z okazji rocznicy w siedzibie Stowarzysze-
nia INTV (ul. Rewolucji 78/80) odbędzie się w dniach 18-24 marca 
wystawa „Teatr 7.15 w latach 1958–1988”, na której pokazane będą 
plakaty, afisze, programy, recenzje i zdjęcia ze spektakli, zaś działają-
cy od lutego br. Teatr Rozrywki „Lutnia” zaprasza 24 marca na spek-
takl warszawskiego Teatru „Polonia” pt. „Dobry Wieczór Państwu” 
w wykonaniu Olgi Bołądź oraz Krzysztofa Materny. Więcej na temat 
obchodów na stronie www.intv.pl Zapraszamy!                               (jm)

Znamy już finalistów konkursu Grand 
Prix Fotofestiwal 2013. Zgłoszeń było 
ponad 500, spośród których jurorzy  

z Polski, USA, Irlandii i Portugalii wybrali 
ośmiu finalistów. Obrady tradycyjnie były 
burzliwe, a wybór – jak podkreśla Katarzyna 
Dobrzańska, dyrektor ds. promocji Fotofe-
stiwalu – najtrudniejszy w dziejach konkur-
su nie tylko z powodu ilości prac, ale także 
wyjątkowo wysokiego i wyrównanego pozio-
mu. Prace finałowej ósemki będzie można 
zobaczyć podczas wystawy w dniach 6-16 czerwca w Łódź Art Center 
(ul. Tymienieckiego 3), a zwycięzcę poznamy podczas otwarcia Fo-
tofestiwalu. Oto finaliści: Anja Bohnhof i Frank Herfort z Niemiec, 
Ilona Szwarc i Jan Brykczyński z Polski, Karl Burke z Irlandii, Lucia 
Herrero i Emilio Pemjean z Hiszpanii, Nadav Kander z Wielkiej Bry-
tanii. Więcej na stronie www.fotofestiwal.com Gratulujemy!              (jm) 

Weszli do finału 

Jubilatka  
z tortem dla dzieci

Muzycy Filharmonii Łódzkiej grywają nie tylko we własnej sali koncerto-
wej przy ul. Narutowicza. Bywa, że zespół FŁ występuje w łódzkiej katedrze,  
a podczas letniego festiwalu Kolory Polski także w kościołach, domach kultury 
i amfiteatrach w naszym regionie. W mroźne popołudnie 16 lutego część or-
kiestry wystąpiła w miejscu zupełnie nietypowym, bo w auli szpitala Instytutu 
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Poprzedniego dnia Filharmonia Łódzka 
obchodziła bowiem swoje 98 urodziny i – zamiast przyjmować prezenty – Ju-
bilatka sama zrobiła prezent małym pacjentom Kliniki Kardiochirurgii ICZMP. 
Do chorych dzieci przyjechał kwartet smyczkowy „Apertus”, w którym grają 
artyści z Orkiestry Symfonicznej FŁ w składzie Marta Kalińska pierwsze skrzyp-
ce, Paulina Wielgosińska drugie skrzypce, Joanna Krysińska-Gwarda altówka 
i Maria Katarzyna Filipiak wiolonczela. Dzieci wysłuchały utworów Mozarta, 
a także melodii z dobranocek i kreskówek. Koncert współorganizowała Fun-
dacja „Mamy serce”, a znany cukiernik Robert Dybalski ufundował dla małej 
publiczności wielki tort ozdobiony sercem z lukru. (BeO)

15 Teatr 7   w INTV
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t Lutowy unijny szczyt przywódców państw 
członkowskich, poświęcony nowym wieloletnim 
ramom finansowym, zakończył się polskim suk-
cesem? 

Oczywiście, że tak. Premier Donald Tusk 
wynegocjował dla nas 106 mld euro, czyli 
około 441 mld złotych. W tej kwocie jest 
ponad 303 mld złotych na fundusz spójno-
ści i 118,8 mld zł na politykę rolną. Zatem 
łącznie dostajemy ponad 4 mld euro więcej 
niż mieliśmy do dyspozycji w kończącej się 
perspektywie finansowej, więcej niż zakładał 
nasz rząd w swoich prognozach. A negocja-
cje wcale nie były łatwe, pierwszy szczyt za-
kończył się fiaskiem, drugi także wymagał 
nie lada talentów negocjacyjnych. Nie zapo-
minajmy, że w Europie jest kryzys, premier 
Wielkiej Brytanii domagał się ostrych cięć  
w unijnych wydatkach pod groźbą zabloko-
wania budżetu. A jednak mamy sukces, pie-
niędzy jest więcej, dlatego zamiast krytykować 
premiera Tuska, co robią niektórzy politycy, 
należy mu gratulować skuteczności.

t Premier David Cameron groził też refe-
rendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii  
z Unii – jeśli wydatki budżetowe Wspólnoty 
będą za wysokie. Co Pani sądzi o tego rodzaju 
zapowiedziach?

Takie wypowiedzi uważam za nieodpo-
wiedzialne. To groźby bez pokrycia, podyk-

towane doraźnym interesem politycznym, 
ale nie Wielkiej Brytanii, tylko premiera 
Camerona, który w ten sposób usiłował po-
prawić swoje notowania. Unia Europejska 
powstała, by zjednoczyć kontynent, u jej 
podstaw leży pomoc słabszym, a nie odwra-
canie się od nich plecami. Wydatki unijne 
rzeczywiście zmniejszono, choć nie na taką 
skalę, jak oczekiwał premier brytyjskiego 
rządu. 

t Pojawiają się głosy, że radość z negocjacyjne-
go sukcesu premiera Tuska jest przedwczesna, bo 
Parlament Europejski nie uchwali tego budżetu. 

Zgodnie z procedurą wynegocjowany 

przez szefów państw członkowskich budżet 
Wspólnoty musi przegłosować Parlament. 
Nie wiem, jak zagłosują eurodeputowani. 
Polacy – jak sądzę – poprą ustalenia ze szczy-
tu, bo są dla nas korzystne, ale Parlament 
Europejski liczy 754 posłów...

t A jakie mogą być powody odrzucenia budżetu 
ustalonego na szczycie?

Za duża różnica między zobowiązaniami 
w wysokości 960 mld euro, a płatnościami 
wynoszącymi 908 mld euro. W unijnym 
budżecie nie ma deficytu w rozumieniu 
naszego krajowego,  tylko zobowiązania  
i płatności. Te pierwsze, to obietnica wydania 
określonych kwot w danym roku, choć moż-
na je także wydawać przez kilka lat. Z kolei 
zobowiązania to pieniądze, które trzeba 
wydać w roku budżetowym. Druga sprawa 
to rozczarowanie niektórych eurodeputo-
wanych wynikiem negocjacji. Reprezentanci 
krajów, które w nadchodzącej perspektywie 
dostaną mniej pieniędzy, mogą zagłosować 
przeciw. 

t Kiedy wszystko się wyjaśni?
Najpierw dokumenty budżetowe mu-

szą zostać przetłumaczone, do parlamentu 
mogą trafić w maju. Przed wakacjami wszyst-
ko powinno się wyjaśnić.

Rozmawiał Jerzy Mazur

Rozmowa z Joanną Skrzydlewską,  
poseł do Parlamentu Europejskiego

Unijny budżet na wakacje?

PTAK Outlet wzbogacił się w lutym o sklep poznańskiej fir-
my SOLAR. Ta znana polska marka modowa, założona 
w 1989 r., posiada obecnie ponad 230 salonów w całej 

Europie. SOLAR w Rzgowie ma 160 mkw. powierzch-
ni i znajdziemy tu bardzo szeroką gamę ubrań.  
W marcu PTAK Outlet wzbogaci się o nowe sklepy 
m.in.: działający w ponad 90 krajach duńskiej mar-
ki obuwniczej ECCO oraz sklepy marek Triumph, 
Mohito i Smyk. Otwarty w październiku 2012 r. 
PTAK Outlet to największe centrum wyprzedaży 
w Polsce. Znajdziemy tu salony tak renomowanych 
marek, jak: Tommy Hilfiger, Lacoste, Pierre  
Cardin, Adidas, Puma, Reserved, Vero 
Moda, Big Star raz pierwszy w Euro-
pie butik I love Fashion Paris by 
Fashion TV. Do centrum do-
jechać można darmowym 
autobusem, kursującym 
już od 8.17 rano z przy-
stanku autobusowego 
MPK przy ul. Bro-
niewskiego/Kiliń -
skiego. Zapraszamy! 

Zdjęcia:  
Archiwum  
CH PTAK

 Ptak Outlet się rozwija

CT Ptak  
i Albert Ptak  
otrzymali prestiżowe  
nagrody Europa  
Property za najlepsze 
centrum outletowe  
w Europie - więcej  
o tym w kwietniu

rynek Łódzki   3(142) 2013 7
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Łódzka firma FTP ZŁOTNICKI (www.zlotnicki.pl) działa na rynku od 
1996 r. To jedna z najbardziej doświadczonych firm branży, działa także  
w oddziałach w Gdańsku, Warszawie i Częstochowie, a często przewozi też 
kompletne linie technologiczne z zagranicy do Polski. Posiada samochody 
marki Mercedes o pojemności bagażowej od 12 do 120 metrów sześciennych, 

mające udźwig od 1,5 do 24 ton oraz dźwigi 80-tonowe. Firma stosuje 
styropiany, pianki wypełniające i przekładki filcowe, specjalne 

kartony do pakowania, folie termozgrzewalne i bąbelkowe, 
które znakomicie zabezpieczają antyki i sprzęt RTV oraz 

AGD przed uszkodzeniem. Jeśli jest taka potrzeba, ekipy 
demontują meble i na miejscu ponownie skręcają. Jako 
jedyna firma wykonuje usługę „DOOR-TO-DOOR”  
z pakowaniem klienta od podstaw. Co najważniejsze, 
firma posiada certyfikaty i licencje transportu w ruchu 

krajowym i zagranicznym oraz certyfikaty tajności, a każ-
dy ładunek ubezpieczony jest na 1 mln zł. FTP ZŁOTNIC-

KI obsługuje m.in. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 
Krajową Dyrekcję Dróg i Autostrad, Bank ING, Izby Celne 

i deweloperów. Takiej firmie można zaufać!              Jerzy Mazur

Przeprowadzki fachowe

Firma często wysta-
wia się na targach
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Najlepsze bale karnawałowe urządza w Łodzi 
Katarzyna Przybylska, menedżerka restauracji 
„Polska” (tel. 42 633 83 45 i 609 235 911). Zwy-
kle jednak goście nie bawili się w lokalu przy Piotr-
kowskiej 12, gdzie przy stołach zmieści się ok. 60 
osób i na parkiet zostaje mało miejsca. Otóż na bale 
karnawałowe p. Katarzyna wynajmowała inne loka-
le, a kiedyś zapraszała też gości do restauracji „Fil-
mowa” przy Łąkowej 29. Ale w tym roku „Polska” 
połączyła siły z legendarną restauracją „Malinowa” 
Hotelu Grand i w lutym na parkiecie bawiło się tu 
ponad 160 osób, w tym mnóstwo łódzkich vipów, 
właścicieli znanych firm i słynnych artystów (m.in. 
zespół Blue Cafe w komplecie!). Serwowane dania 
przyrządził szef kuchni „Polskiej” Robert Kijewski, 
znany z mistrzowsko-smakowitej ręki. Krótko mó-
wiąc, „Malinowa” i „Polska” to nowy wymiar jako-
ści. Gratulujemy i czekamy na więcej!               (jm) 

Krystyna Wierzbicka, szefowa re-
stauracji „Dworek” (Rogowska 24, 
tel. 42 659 76 40), zaprasza w mar-
cu na kilka smakowitych potraw,  
w tym „Kiermasz dań wielka-
nocnych”, który odbędzie 
się tydzień przed świętami. 
Można tu będzie wypróbo-
wać tradycyjne polskie dania  
w nowoczesnym wykonaniu 
– m.in. mięsa wieprzowe, jaj-
ka wielkanocne i białą kiełba-
sę przygotowane na kilka spo-
sobów. Pani Krystyna wiele 
razy zapraszała nas oraz przy-
jaciół na pokazy przyrządza-
nia przeróżnych dań (patrz 

„RŁ” 2/2012 na www.rynek-lodzki.pl), podczas któ-
rych zdradzała nam sekrety swojej kuchni i pod-
powiadała np., jak należy robić roladki z boczku  
z wędzonymi śliwkami i dodatkiem czerwonego 
wina i soku malinowego, idealne na bliskie już 

święta wielkanocne. A jak ktoś się w marcu wy-
biera do „Dworku”, rekomenduję tu żurek 

podany w misie chlebowej (przykrywka 
jest do schrupania!) oraz zapiekanego 

łososia na szpinaku pod ziołową pie-
rzynką. To iście królewskie połączenie 
tej świetnej pary na talerzu – łosoś jest 
bowiem idealnym partnerem szpina-
ku, a tutaj dodatkowo ślubu im udzie-

la mistrzowska ręka. Gorąco polecam! 
Jerzy Mazur

Malinowa Polska

„Dworek” na wiosnę
Krystyna Wierzbicka z właściciela-
mi „Dworku”: Grzegorzem  
(z lewej) i Markiem Zielińskim
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Restauracja „Aviator” 
zaprasza 9 marca na 

szczególny Dzień Kobiet - w 
lokalu organizowany jest „Dzień Wło-
ski” i serwowane będą pizze, lazanie, 
tagliatelle, spaghetti, a na deser panna 
cotta i tiramisu. Wieczór umili go-
ściom koncert włoskich piosenek Al 
Bano i Rominy Power, Ricchi e Poveri 
oraz Drupiego, zaś Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół chippendales „The Gentel-
mens”. Restauracja dysponuje trzema sala-
mi - „Kameralna” (na 45 osób) posiada taras z 
widokiem na panoramę miasta. Mała sala balowa (do 50 osób) 
jest idealna na rodzinne przyjęcia: urodziny, komunie czy roczni-
ce ślubu. Z kolei trzecia sala (na 130 osób) to idealne miejsce na 
wymarzone wesele - zarówno przy okrągłych, jak i tradycyjnych 
stołach. Para Młoda zawsze otrzymuje do dyspozycji apartament 
na noc poślubną, a goście weselni - atrakcyjne rabaty na nocleg z 
pysznym śniadaniem. Sale są klimatyzowane i wentylowane, wy-

posażone w nagłośnienie, flipcharty, multimedialne 
projektory oraz ekrany. Przy hotelu jest też 

bezpłatny i monitorowany parking oraz 
letni ogródek. Więcej informacji znaj-
dziemy na stronie www.hotelaviator.com.pl 
Zapraszamy!

„Aviator”
Dzień Kobiet

zaprasza na
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

W trzygwiazdkowym hotelu Grupy WAM „Reymont” przy  
ul. Legionów 81 działa od niedawna nowy lokal, ale pod tą 

samą nazwą, co hotel (tel. 504 184 004). Restauracja przeszła lekki 
lifting, bar otrzymał nowy wystrój 
i od wejścia przyciąga widokiem  
pl. Wolności, a na ścianach obej-
rzymy łódzkie widoki z Piotr-
kowskiej. Szef kuchni Jakub Ja-
błoński zaprasza na pyszne dania.  
W lutym testowaliśmy arcyświet-
ny krem z buraka z dodatkiem 
jabłka oraz kacze udko pieczone  
w modrej kapuście, podane z gla-
zurowaną na miodzie gruszką 
i purée z musztardą francuską. 
Dania były rewelacyjne, gorąco 
polecam!

„Reymont” z kaczką
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Pierwszy lokal tej szybko rosnącej sieci powstał w Łodzi przy Piotr-
kowskiej 69 (tel. 42 632 23 20) w połowie 2006 r. Drugi - 6 kwiet-
nia 2009 r. przy Piotrkowskiej 55 (tel. 42 633 09 25). Trzeci zaś -  

w Manufakturze w kwietniu 2012 r. (tel. 42 634 12 13), a uroczystość 
otwarcia zaszczyciła Jej Ekscelencja Ambasador Indii w Polsce Pani 
Monika Kapil Mohta. W całej Polsce działa obecnie 8 restauracji 
„Ganesh” w Łodzi, Płocku i Warszawie, najnowszy został otwarty  
w lutym w Krakowie, a kolejny powstanie niebawem w Gdańsku. To 
bardzo klimatyczna kuchnia: w niektórych możemy podejrzeć, jak 
indyjscy kucharze przy słynnym glinianym piecu tandoor przygoto-
wują smaczne placki Naan i Roti. 

Tradycyjne potrawy przygotowywane tu są z przypraw sprowadza-
nych prosto z Indii – podkreśla Agnieszka Chojnacka, menedżerka 
łódzkiego oddziału spółki. W menu są dania z ryżu basmati, cie-
ciorki, soczewicy, baraniny i drobiu, różnorodne placki Naan 
i Roti, słodkie desery o niepowtarzalnych smakach oraz indyj-
skie napoje, w tym również piwa. W lokalu przy Piotrkowskiej 
55 jest wyciosany z jednego kawałka drewna słoń – bóg słodyczy  
i radości Ganesh. A nad barem wisi autentyczny, czerwony skuter 
„Osa”, produkowany w Polsce w latach 1960. i masowo eksportowany 
wówczas do Indii. Gorąco polecam tę smakowitą kuchnię!

„Ganesh” do potęgi

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR FinD US On FACEbOOK: WWW.FACEbOOK.COM/GAnEShRESTAURAnT

Poznaj prawdziwy smak Indii



t Idzie wiosna i na Piotrkowskiej będą powstawać gastronomiczne ogród-
ki. Jaką ofertę ma dla nich Wasza firma? 

Jesteśmy autoryzowanym partnerem Kegel-Błażusiak, który jest 
producentem profesjonalnego obuwia roboczego i odzieży gastro-
nomicznej dla pracowników restauracji, barów, hoteli, stołówek  
i kuchni w kilku kolorach oraz rozmiarach od S do XXL. Posiada-
my w ofercie fartuchy, zapaski, spódnice, bluzki, spodnie oraz bluzy  
i czapki kucharskie. Wykonujemy także usługi haf-
ciarskie i dostosowujemy ubrania z naszych kolekcji 
do polityki wizualizacyjnej klienta – możemy np. do-
dać logotyp lub nazwisko pracownika. Nasze wyroby 
wykonane są z wysokiej jakości materiałów o znako-
mitych właściwościach użytkowych. To 
produkty najwyższej klasy!

t Salon mieści się w Łodzi przy ul. Pia-
secznej 3. Można tu kupować i w detalu, 
i w hurcie?

Oczywiście. Oferujemy ceny detaliczne 
producenta oraz fachową pomoc i doradztwo. 
Na miejscu można obejrzeć wszystkie produkty, 
sprawdzić ich jakość i przydatność dla branży ga-
stronomicznej i hotelarskiej. Gwarantujemy powta-
rzalność szycia i kolorów przy zakupach hurtowych, 
a ceny można negocjować. Nasze wyroby zostały 
przetestowane w całej Polsce i posiadają specjalne za-
czepy na identyfikatory czy klucze na piersiach lub 
w kieszeniach. Do salonu można dogodnie i szybko 
dojechać z centrum miasta. Zapraszam! 

(Notował: jm, zdjęcia: archiwum MADOSS)

Dwa pytania do Magdaleny Czekalskiej, właścicielki PhU MADOSS Kuchnia
z klasą
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 W muzeach i galeriach 
„Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uni-

wersalizm” – to wystawa, którą można oglądać  
w Muzeum Sztuki ms2. Jest na niej ponad sto dzieł 
artystów XX wieku, zgromadzonych przez szwaj-
carskiego przedsiębiorcę Hermana Rupfa, który 
w latach 50. XX w. zdeponował swój zbiór w mu-
zeum w Bernie. Będąc w ms2 warto też zwiedzić 
nową wystawę pt. „Themersonowie i awangarda”, 
na której znajdują się prace Franciszki i Stefana 
Themersonów. Wytrwałym polecamy cykl KINO 
MS, a w nim projekcję filmu pt. „Wiadomości 
z ideologicznego antyku”, która trwa ponad 
9 godzin! (2.03, godz. 19.00). Muzeum Sztuki 
organizuje także koncert, który odbędzie się  
w odrestaurowanej siedzibie Akademii Muzycz-
nej (8.03, godz. 19.00). W Muzeum Miasta Ło-
dzi do 20.03 czynna jest wystawa „Idzie mróz”.  
Z kolei w Muzeum Włókiennictwa do 17.03 bę-
dzie można oglądać dwie wystawy studenckie: 
„Pokolenia” oraz „ASP. Rocznik 2012”. Ponadto 
do 24.03 czynna będzie tu nowa ekspozycja „Ko-
walewscy – Retrospektywa”, na której zgroma-
dzono blisko 60 dzieł. 

W teatrach 
11 marca w Teatrze Nowym można zobaczyć 

przedstawienie Teatru Kamienica „Roma i Ju-
lian”. Teatr Mały przygotował „Weekend dla Pań 
(8-10.03), w którym proponuje występ Krzyszto-
fa Daukszewicza oraz ostatni pokaz spektaklu 
„Kukła”. Teatr Muzyczny gra w marcu nie własne 
przedstawienia – odbędą się tam występy Mar-
cina Dańca (3.03), Teatru Capitol z Warszawy  

(8 i 9.03) zaś tegoroczni dyplomanci 
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Parnella 
w Łodzi zatańczą w Koncercie Galowym (26.03).

Jazz i grafika 
Henryk Płóciennik, znany łódzki 

grafik i rysownik, a zarazem miłośnik  
i kolekcjoner nagrań muzyki jazzowej,  
w marcu będzie obchodził 80. rocznicę uro-
dzin. Obchody jubileuszowe, organizowane 
przez łódzką Galerię Adi Art, zaczną się 
projekcją dwóch filmów poświęconych ar-
tyście w kinie Charlie (3.03) oraz spotkaniem 
w Galerii Adi Art (4.03). Ukoronowaniem będzie 
koncert w Teatrze Muzycznym, podczas któ-
rego orkiestra TM pod batutą Elżbiety 
Tomali wspólnie z muzykami jaz-
zowymi z kilku krajów wykona 
utwór pt. „Henryk’s song”, 
zaś w teatralnym foyer będzie 
można oglądać wystawę grafiki 
Płóciennika (4.03).

Teatr Wielki kończy remont
To już ostatnie tygodnie, w których 

Teatr Wielki korzysta ze sceny Teatru im. Jaracza 
– w marcu będzie tu można obejrzeć „Traviatę” 
i „Hiszpańskie fascynacje”. Teatr zaprasza też na 
premierę opery Gaetana Donizettiego „Anna  
Bolena”(23 i 24.03). 

W salach koncertowych 
Filharmonia Łódzka zacznie marzec koncer-

tem pt. „Austriacka klasyka i węgierski błysk”, 
a w programie są utwory Rossiniego, Mozarta 
oraz Bartoka (1.03). Inny koncert symfonicz-
ny otrzymał znaczący tytuł „Wybrańcy muz 
umierają młodo” – tak się mawia, gdy śmierć 
przerwie karierę młodego artysty, jak to było 
z Mieczysławem Karłowiczem, który zginął  
w wieku 33 lat zasypany lawiną w Tatrach; jego 
kompozycję Koncert skrzypcowy A-dur usły-
szymy w wykonaniu Aleksandry Kuls. W pro-
gramie koncertu jest też VIII Symfonia C-dur 
„Wielka” Franciszka Schuberta. (8.03). Warto 
też wyróżnić koncert pt. „Czarno-biała magia” 
(15.03) z uwagi na imponujący program: Uwer-
tura do opery „Latający Holender” Wagnera, IV 
Koncert fortepianowy Rachmaninowa oraz VII 
Symfonia cis-moll Prokofiewa. 2 marca w Atlas 
Arenie odbędzie się koncert Piotra Rubika pt. 
„Opisanie Świata”, zaś 9.03 – festiwal piosenki 
włoskiej pt. „I love Italia” (9.03).

Na Dzień Teatru
27 marca przypada Międzynarodowy Dzień 

Teatru, na który od trzech lat  przygotowywany 
jest ogólnopolski projekt 

„Dotknij Teatru”. W tym 
roku aż w 14 woje-

wództwach, także 
i w naszym, będzie 
można brać udział  
w spektaklach  
i warsztatach, zwie-

dzać teatry oraz wy-
stawy. Teatr Mały uczci 

ten Dzień czytaniem 
„Kwiatów Polskich” 

Tuwima. „Pinokio” 
pokaże spektakl 

„ M a s z y n a 
do opo-

wiadania 
b a j e k ” , 
Powszech-

ny – „Podróż 
zimową”, w No-

wym obejrzymy przed-
stawienie „Savannah-Bay”, premiery szykują też 
teatry offowe, a w Muzeum Miasta Łodzi dzieci 
mogą wziąć udział w warsztatach teatralnych pt. 
„Niebieski w moim mieście”. 

 Przyjemnie? Nieprzyjemnie?
W dniach 2-24 marca w Teatrze Powszechnym 

odbędzie się XIX Festiwal Sztuk Przyjemnych  
i Nieprzyjemnych. Gospodarze wystąpią z pre-
mierą „Artystów prowincjonalnych” (Agnieszki 
Jakimiak 8 i 9.03), a warszawski Teatr Polonia 
przywiezie na festiwal sztukę „Danuta W”, 
opartą na książce Danuty Wałęsy „Marzenia  
i tajemnice” w adaptacji Krystyny Jandy, która gra  
w spektaklu rolę tytułową (13.03). 

Na Wielkanoc
Na cykl koncertów Łódzka Wielkanoc Mu-

zyczna zaprasza Filharmonia Łódzka. Otwie-
ra go koncert oratoryjny „Rozmowa tradycji  
z awangardą”, który wypełni „Pasja wg św. 
Łukasza” Krzysztofa Pendereckiego (22.03). 
Orkiestrę Symfoniczną i Chór FŁ poprowadzi 
bułgarski dyrygent Vladimir Kiradiev, jako so-
liści wystąpią śpiewacy: Iwona Hossa, Adam 
Kruszewski i Piotr Nowacki. Następnie chór  
i orkiestra Akademii Muzycznej w Łodzi wyko-
nają utwory Verdiego (24.03).     (BeO)

Kulturalny marzec

Smuteczek – 
wystawa „Kształty 
ciszy” w Muzeum 
Miasta Łodzi, gabinet 
Reymonta.

Foto: Katarzyna Łuczak.

Momo w Muzeum Miasta
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Janusz Janyst co tydzień dzielił się z Czytelnikami swoją opinią na temat 
koncertów i ważnych występów muzycznych na łódzkich scenach. 
Przez wiele lat zamieszczał recenzje w „Dzienniku Łódz-

kim”, potem w „Gazecie Wyborczej”, publikował 
w „Kalejdoskopie”, „Odgłosach” i „Przeglądzie 
Muzycznym”. Teraz możemy czytać jego tek-
sty w „Tyglu Kultury”, „Kulturze i Biznesie” 
oraz „Niedzieli”. Jest wykładowcą Akademii 
Muzycznej w Łodzi, działa jako animator kul-
tury, często zapowiada i prowadzi koncerty. 
Niedawno zebrał swoje publikacje w książce 
„Łódzka strefa Polihymnii. Z zapisków bywal-
ca”, wydanej nakładem łódzkiej oficyny Astra. 
Autor uprzedza we wstępie, że nie jest to kronika 
wydarzeń, lecz subiektywne spojrzenie na to, co 
w życiu muzycznym Łodzi ważne i zasługuje na 
utrwalenie. Wspomina w książce o koncertach, pre-

mierach, a czasem o wybranych wykonawcach. Promocja książki odbyła 
się w lutym podczas koncertu w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich, 

zorganizowanym przez Muzeum Miasta 
Łodzi. Koncert poprowadził sam autor, 
a wystąpili rekomendowani przez nie-
go artyści: baryton Stanisław Kierner  
i pianista Piotr Morawicz – obaj absol-
wenci łódzkiej Akademii Muzycznej, 
na której Janusz Janyst od lat wyłuskuje 
talenty muzyczne, by potem promować 
tych artystów na łódzkich scenach i es-
tradach. W programie koncertu był cykl 
pieśni Schuberta pt. „Podróż zimowa”. 
Warto dodać, że kto chciał pozostać  
w „zimowych” klimatach, mógł po kon-
cercie zwiedzić wystawę obrazów „Idzie 

mróz” w pałacowej galerii.           (BeO)

Bywalec w strefie Polihymnii

Choć pierwszy dzień astronomicznej wiosny 
przypada na 21 marca, to już od początku mie-
siąca w Wytwórni będzie czuć powiew wiosennej 
energii. A wszystko za sprawą sześciu koncer-
tów, które z pewnością roztopią zimowe śniegi 
i rozgrzeją łódzką publiczność. Koncertową 
ucztę rozpocznie 2 marca Agencja Illegalbreaks 
koncertem brytyjskiej formacji Modestep, łą-
czącej dubstep z elektro-rockiem. Miesiąc temu 
muzycy wydali debiutancki album „Evolution 
Theory” i zaraz po premierze ruszyli w między-
narodową trasę koncertową, w ramach której 
odwiedzą także Łódź. Dzień później odbędzie 
się długo oczekiwany koncert w ramach ogólno-

polskiej trasy koncertowej Brodka i Paula & Ka-
rol Tour, promujący najświeższe wydawnictwo 
Brodki EP „LAX”, a także ostatnią płytę Pauli 
i Karola „WHOLE AGAIN”. Z kolei po tygo-
dniowej przerwie, 8 marca, z okazji Dnia Kobiet 
na scenie przy ul. Łąkowej 29 zagoszczą trzej 
przystojni gentlemani z formacji Kamp! Przed 
nimi wystąpi support – Fair Weather Friends. 
Dla fanów elektro-popu to koncert obowiąz-
kowy! Natomiast widzom ceniącym bardziej 
spokojne brzmienia z pewnością przypadnie do 
gustu twórczość niezwykle utalentowanej Meli 
Koteluk, która powraca do łódzkiej Wytwórni 
16 marca (w grudniu artystka została wyróżnio-

na nagrodą im. Grzegorza Ciechowskiego!). 22 
marca Wytwórnia zaprezentuje całkiem nowe 
oblicze kultowej formacji Raz Dwa Trzy – tym 
razem muzycy wystąpią w towarzystwie Spitfire, 
z którym grali razem na Męskim Graniu. Wła-
śnie podczas tego projektu narodził się pomysł 
przearanżowania starych utworów Raz, Dwa, 
Trzy i zagrania ich w odmienionym brzmieniu. 
Miesiąc w Wytwórni zakończy koncert łódzkie-
go zespołu Samokhin Band, który 23 marca za-
prezentuje premierowo materiał ze swojej płyty 
„Perestroika”! Jak zawsze w przypadku koncer-
tów tej formacji – dobra zabawa przy rosyjskich 
brzmieniach gwarantowana!                      (BeO)

Wytwórnia zaprasza  
na wiosenne koncertowanie 

Fot. Tomasz Milewski

Fot. Arch. Wytwórnia
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Warto wiosną wpaść do salonu Matsu-
oka Motor przy ul. 3 Maja 1/3, jedynego 
autoryzowanego przedstawiciela tej marki 
w Łodzi. Od grudnia można tu oglądać 
i testować najnowszą Mazdę 6, która ledwie pojawiła się na rynku,  
a już zbiera laury – w Japonii jest Samochodem Roku 2012-2013,  zaś 
Autoblog Green przyznał jej prestiżowe wyróżnienie „Green Tech-
nology Aword”. Samochód wykorzystuje technologię SKYACTIV 
i jest pierwszym w świecie, który korzysta z systemu odzyskiwania 
energii podczas hamowania. W ofercie salonu są dwie wersje nadwo-
zia: sedan i sport kombi w kilku wariantach napędowych z silnikami 
SKYACTIV-G 2.0 oraz 2.5 o mocy 192 KM. Jest tu mnóstwo nowi-
nek: system kontroli świateł drogowych, adaptacyjne przednie świa-
tła, wspomaganie ruszania na wzniesieniu, sygnalizacja awaryjnego 
hamowania, system monitoringu strefy za samochodem, system 
ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu oraz system 
automatycznego hamowania. Waży 1340-1410 kg, mierzy 4865 mm 
długości, 1840 mm szerokości i 1450 mm wysokości, a w bagażniku 
zmieści się 483 litry bagażu. Istne cacko!               (jm)

Szóstka 
zbiera laury




