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Nowy Teatr Wielki
Rozmowa z Wojciechem Nowickim, Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego w Łodzi
t Rozmawiamy w połowie marca – termin otwarcia
jest zgodny z planem?
Szczęśliwie dyrektor to jedyna osoba, która ogarnia całość, a decyzja o otwarciu uzależniona jest od
wielu czynników, które trzeba wziąć pod uwagę: czy
zespoły artystyczne są przygotowane do premiery,
czy wszystkie remontowane elementy funkcjonują,
a ponadto – czy zostały „odebrane” – i to nie przez
nas, tylko przez nadzór budowlany, techniczny,
pożarowy itp. W połowie marca sytuacja
jest taka: wszyscy staramy się przyspieszyć. Odebrany jest już nowy budynek techniczny, toteż jednocześnie
z przygotowywaniem premiery przenosimy z miasta pracownie teatralne. Urządzamy też od nowa pracownię ślusarską, której nigdy
w teatrze nie było. Oczywiście
nie wszystko będzie tak, jak
byśmy sobie wymarzyli, bo
rzeczywistość zawsze weryfikuje plany. Ale w wakacje
będzie można pewne rzeczy
poprawiać. Na przykład
akustykę, którą już raz poprawiliśmy, lecz nie wszystko wyszło tak, jak chcieliśmy. Udało się np. zerwać
wykładzinę i położyć drewniane podłogi (przy nich
akustyka jest lepsza), ale
trzeba jeszcze wymienić obicia na fotelach. W każdym
razie to najwyższa pora, żeby
teatr zaczął funkcjonować: remont trwa już 15 miesięcy!
t Mimo remontu Teatr Wielki
działał; odbywały się nawet premiery –
na innych scenach. Ich przeniesienie na wyremontowaną scenę wymusza zmiany...
Bardzo bym chciał, żeby te przedstawienia zostały przeniesione na nową scenę

Teatru Wielkiego, dlatego premiery, które odbyły się
w Teatrze Jaracza, powtórzymy we własnej siedzibie.
A to wymaga pracy, bo wprawdzie kostiumy i wykonawców mamy, ale dekoracji – nie, gdyż były one przygotowane na scenę znacznie mniejszą. Chciałbym, żeby nasza
nowa scena ruszyła jak najszybciej, bo dopóki jest gwarancja – można jeszcze wszystko poprawić. Moi pracownicy
przez 15 miesięcy nie odstępują wykonawców ani na krok,
dlatego wszystkiego się uczą. Mamy także lekkie opóźnienie z nowym frontem teatru i jego biegami komunikacyjnymi. Zrobię, co tylko w ludzkiej mocy, żeby na otwarcie
6 kwietnia wszystko było po nowemu.
t Jak zmieni się ta część teatru, która jest dostępna dla
publiczności?
Kuluary będą teraz składały się z dwóch pomieszczeń: górnego foyer i dolnego foyer. Na dolnym
w antrakcie ludzie będą mogli się przespacerować i skorzystać z dwóch bufetów, więc na górze nie będzie już
takich kolejek, jak do tej pory. Podobnie z toaletami.
Komfort będzie zdecydowanie większy.
t Jaka będzie funkcja nowego foyer?
Na dolnym otworzymy galerię i odbywać się tu
będą cykliczne wystawy, które będzie można oglądać
spacerując z kawą albo kieliszkiem wina. W ten sposób
połączymy sztukę muzyczną z plastyczną. Na dolnym
foyer znajduje się też mała scena - jest za niska na przedstawienia operowe, ale będzie znakomita na występy
chóru, recitale, spotkania i konferencje prasowe.
Słowem – finiszujemy i przygotowujemy się do uroczystego otwarcia. Za nami 15 miesięcy ciężkiej pracy...
Wystrój będę jeszcze poprawiał i cyzelował; przecież do
końca sezonu jest sporo czasu. Warto pochwalić zespół
artystyczny, który mężnie znosił wysiłek tułania się po
różnych scenach, a nawet podniósł swoje umiejętności!
Sprawdził się też zespół techniczny. A przez Marszałka
Województwa Witolda Stępnia mam zagwarantowane
środki, żeby teatr doposażyć. Na nowej scenie będzie
wystawiona w nowej wersji: „Tosca”, „Madama Butterfly” i „Traviata” – czyli do wakacji nie będzie miesiąca
bez premiery. Już teraz serdecznie łodzian zapraszam!
Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur
Zdjęcia: JSM, Krzysztof Jarczewski
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w centrum Łodzi

4-gwiazdkowy andel’s Hotel Łódź, położony na terenie Manufaktury, znany jest ze swojego oryginalnego designu i jakości.
Dzięki wirtuozerii architektów OP Architekten i designerów
Jestico+Whiles XIX-wieczny budynek byłej przędzalni Izraela
Poznańskiego zmienił się w luksusowy hotel, zaskakujący
połączeniem funkcjonalności z wysublimowanym wystrojem.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawca nie odpowiada za treść reklam. © Wydawnictwo AMBOS
91-836 Łódź, al. I Dywizji 14/1
All rights reserved. The editor cannot
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Przykładem harmonii nowoczesnych trendów i historycznej architektury jest centrum konferencyjne – jedno z największych w regionie.
Na powierzchni ponad 3100 mkw. znajduje się 7 sal konferencyjnych
i spektakularna sala balowa mieszcząca 800 osób. Odbywają się tu
pokazy otwarcia FashionPhilosophy
Fashion Week Poland, uroczyste bankiety, w tym charytatywna kolacja
„Przyjaciele Gotują”, ekskluzywne
wesela oraz największe w Łodzi gale i konferencje firmowe. Dzięki
kuchni Restauracji Delight (kuchnia fusion) i Oscar’s Bar (kuchnia
4 kultur), hotel może zaserwować
kolację nawet 450 gościom. Duża winda towarowa pozwala wstawić
do sali balowej wszystko, co potrzebne do organizacji eventu – nawet
samochód czy fortepian. Hotel ma również ekskluzywną propozycję na kameralne, elitarne spotkania – położony na
uboczu skyLounge z własnym tarasem.
Centrum konferencyjne wyróżnia się
designem łączącym surowość nieotynkowanych ścian z ciepłem kolorowych
puf w foyer i nowatorskimi elementami wyposażenia. Wraz z osobnym
wejściem z recepcją i profesjonalną
obsługą, która dba o najdrobniejszy szczegół i służy pomocą w każdej
chwili, centrum pozwala na prowadzenie wszelkiego rodzaju spotkań
biznesowych i konferencji w należytym skupieniu.
andel’s Hotel Łódź to hotel z duszą, w którym historia przeplata się
z nowoczesnym designem i sztuką współczesną, a każde pomieszczenie
ma swoją opowieść. To miejsce w pełni spełniające wymagania biznesu i organizatorów eventów, dlatego jest często
wybierane jako miejsce organizacji konferencji,
warsztatów, spotkań biznesowych czy uroczystości okolicznościowych. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur
Zdjęcia: Archiwum
andel’s Hotel Łódź

Od wydawcy

Chochlik nas cofnął w czasie: na okładce poprzedniego
wydania jest MARZEC 2012 nr 3 (142), choć my tu się mocno
spinamy, aby wciąż patrzeć do przodu...
W 2007 r. podjęliśmy decyzję o przeniesieniu redakcji do
mniejszego lokalu i obcięciu kosztów, dlatego jak przyszło
załamanie rynku reklamowego w 2009 r., utrzymaliśmy nakład
i objętość. Teraz też patrzymy do przodu. 2013 rok będzie
decydujący: bezrobocie rośnie i firmy tną koszty, ale my je
zwiększamy. Nie mieściliśmy się w dawnej objętości, dlatego
oddajemy Czytelnikom w kwietniu gazetę o 6 stron większą.
Marek Belka i Leszek Balcerowicz wciąż powtarzają, ze kryzys
jest w prasie. Może i tak, ale ja wolę oglądać tę pełniejszą
połowę szklanki. Miłej lektury!

Jerzy Mazur
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Strefa w nowym wydaniu

Strefa
w nowym wydaniu

W grudniu 2011 r. Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna SA rozpoczęła adaptację i rozbudowę na cele biurowe i usługowe zespołu budynków
pofabrycznych XIX-wiecznej fabryki Ludwika
Grohmana przy ul. Tymienieckiego na Księżnym
Młynie. Zespół budynków służyć będzie jako siedziba oraz konferencyjne, kulturowe i wystawiennicze centrum ŁSSE. Koszt inwestycji
wynosi 18 mln złotych, całość finansuje strefa ze środków własnych.
Fabryka Ludwika Grohmana
wpisana jest do rejestru zabytków. Powierzchnia budynku
netto wynosi 3600 mkw., zaś
powierzchnia zabudowy 1644
mkw. – W chwili obecnej trwają
prace wykończeniowe i adaptacyjne
we wszystkich budynkach. Kończymy już
aranżacje powierzchni biurowych, zakup
wyposażenia oraz sprzętu audio-video, który będzie działać w sali konferencyjnej. Otwarcie fabryki chcemy
połączyć z dużym wydarzeniem biznesowym już w czerwcu.
Nadal mamy wolne powierzchnie dla firm, które szukają
biur w Łodzi – mówi Marcin Kwintkiewicz, rzecznik ŁSSE. Na terenie obiektu funkcjonować będą 3 sale
konferencyjne (jedna duża dla ok. 250 osób, i dwie mniejsze
dla 12 lub 8 osób). Za projekt architektoniczny odpowiada
pracownia AGG Architekci Grupa Grabowski, natomiast
za jego wykonanie konsorcjum firm, którego liderem jest MC
Kontrakty Budowlane. Projekt zaakceptowany został
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Trzymamy kciuki za czerwcowy termin otwarcia!
Jerzy Mazur

Zdjęcia: Paweł Nowak

Pin Up Girl w „Scenografii”

Klub Scenografia oraz fotograficy Mirek
Szponar i Krzysztof Jarczewski zapraszają na
warsztaty fotograficzne Pin Up Girl, czyli kobieta z plakatu lat 40. i 50. XX wieku. Imprezę
poprowadzi red. Ewa Tyszko z TV TOYA, zaś
wizażystki Kamila Lewandowska i Agnieszka Augustynowicz opowiedzą o sekretach
wizażu, fryzurach, stylistyce występującej
w Pin-up’ie i zademonstrują to na modelkach. Chętni będą mogli spróbować swoich sił jako fotografowie lub modelki (warto zatem przynieść akcesoria do własnej
stylizacji). Graficzka Katarzyna Misiukanis
zademonstruje opracowanie „gorących” zdjęć
z planu zdjęciowego i odpowie na pytania.
Wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane na
witrynach internetowych Klubu Scenografia,
partnerów warsztatów, fotografów, wizażystek i modelek za obopólną zgodą zainteresowanych. Pięć najlepszych prac, zostanie
nagrodzonych wyprodukowaniem plakatu. Partnerami warsztatów są firmy ELFO,
EPSON, Foto Kurier, Gabut, Kryolan,
Nylonessa, GOIGO, zaś patronat medialny
sprawuje nad nimi „Rynek Łódzki”. Start
warsztatów 28 kwietnia o godz. 11.00 w klubie „Scenografia” przy ul. Zachodniej 81/83.
Informacje i zapisy: miroslawszponar@facebook.
com i krzysztof@jarczewski.pl Zapraszamy!
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Puchar

dla policji
R

eprezentacja Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wygrała turniej halowej piłki nożnej o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi, zorganizowany w
marcu z okazji XXII rocznicy powstania SM. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi, trzecie Okręgowa Służba Więzienna w Łodzi, czwarte reprezentacja Straży Miejskiej. Królem strzelców turnieju
został reprezentant Expressu Ilustrowanego Wojciech Kuleszka, a najlepszym bramkarzem Przemysław Rybiński z Radia
ESKA. Przyznano też wyróżnienia dla Rafała Reszpondka
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz arbitra Wojciecha
Pawlaka – najprzystojniejszych zawodników turnieju według
obecnych na turnieju finalistek konkursu Miss Polski Ziemi
Łódzkiej. – Turniej rozgrywamy po raz trzeci – mówi Dariusz Grzybowski, Komendant SM – tym razem z okazji 22 rocznicy powstania formacji. Uczestniczą w nim różne środowiska: służby mundurowe,
urzędnicy, dziennikarze i księża, które na co dzień rzadko ze sobą rywalizują sportowo według zasad fair-play, na dużym luzie, ale i z wielką ambicją. W tym roku mamy czwarte miejsce, w zeszłym roku było trzecie,
a pierwszy turniej wygraliśmy! Mam nadzieję, że w końcu znowu wygramy.
Sponsorami zawodów i fundatorami nagród były firmy KEEZA,
NEK, SELGROS, DYBALSKI, TOP SECRET, Hotele IBIS, Bartolini Air, Kręgielnia Grakula, Teatry Logos, Muzyczny, Nowy
i Powszechny, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, kina
„Silver Screen”, „IMAX”, „Bałtyk” i „Charlie”, Alliance Française
oraz kluby ŁKS i Widzew. 				
(jm)

VENA do sportu
21 kwietnia odbędzie się finał ogólnopolski zawodów w sztafetowych biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców dla
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Organizatorem imprezy są Vena Sport
Festival oraz Łódzki Szkolny
Związek Sportowy, a jej celem
jest promocja Łodzi i regionu,
popularyzacja lekkiej atletyki
w szkołach, integracja młodzieży z całego kraju oraz wyłonienie najlepszych sztafet na dystansach 8x700 m. Za miejsca

rynek Łódzki 4(143) 2013

I–III szkoły otrzymają puchar, a uczestnicy
sztafet – medale i nagrody rzeczowe. Zawody wspiera Urząd Miasta Łodzi i Ministerstwo Sportu i Turystyki, a patronat nad
nimi sprawuje Zarząd Główny
Szkolnego Związku Sportowego, Kurator Oświaty w Łodzi,
Polski Związek Lekkiej Atletyki
i Prezydent Miasta Łodzi. Zawody odbędą się na ul. Piotrkowskiej w godz. 9.00 – 14.00.
Zgłoszenia należy przesłać do
15 kwietnia do ŁSZS (90-542
Łódź, ul. Żeromskiego 115 lub
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elektronicznie na adres lszs@lszs.pl). Sponsorami nagród są m.in. posłanka Joanna
Skrzydlewska, Społeczna Akademia Nauk,
Rossmann, Pepsi, Torf Corporation, Aquapark Fala, Siemens AGD, ośrodek AZS
Wilkasy, Gronowalski Crystal Fashion, Firma IS, Lenora, Tico i Restauracja Polska.
Powodzenia!
(jm)
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FILM VIDEO FOTO

na złoto

W 16. edycji Targów FILM VIDEO FOTO,
organizowanych przez Międzynarodowe
Targi Łódzkie, wzięło udział blisko 160 wystawców z Polski oraz zagranicy. Tegorocznej
imprezie po raz pierwszy towarzyszyły dwa
konkursy: o medal za najlepsze produkty
i usługi prezentowane na targach (po raz 13.)
oraz za najlepszy ALBUM – FOTOKSIĄŻKĘ – RAMKĘ-OPRAWĘ prezentowane
na targach. Na pierwszy z nich napłynęły 24 zgłoszenia w kategorii FOTO i 29
w kategorii VIDEO. Na drugi zgłoszono 10 produktów w kategorii ALBUM,
11 w kategorii FOTOKSIĄŻKA oraz 5
w kategorii RAMKA-OPRAWA. W dziale
FOTO Złote Medale otrzymali: Sony Europe Ltd (za Cyber-Shot DSC-RX1), Foto
Nova (za lampę błyskową Canon Speedlight 600 EX RT; firmę wyróżniono też za
lustrzankę Canon EOS 6D Body), spółka
Janusz Rupik PVP (za WACOM Cintiq
24HD Touch) oraz Red Bird (za klamrę zabezpieczającą LuckyLock). W dziale VIDEO
Złote Medale przyznano firmom: Cyfrowa
Republika (za Blackmagic Cinema Camera
oraz ATEM 1M/E Production Switcher),
BEiKS BiK Machulski (za kamerę Canon EOS C100). W
kategorii ALBUM złoto zdobyła firma Halina Kurcewicz,
FOTOKSIĄŻKA – Empresse
SC, zaś w kategorii RAMKA-OPRAWA – AM Cieślawscy.
Medal FILM VIDEO FOTO
za produkt polski zdobyła firma PROLITE (za PROLITE
R2F2). Gratulujemy!

IT i ICT na targach

W dniach 11-13 kwietnia w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ przy al. Politechniki 4 odbędą się XXIV Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM.
Tegoroczna impreza będzie koncentrować się na aktualnych
zagadnieniach teleinformatycznych, a pojawią się tu wystawcy
z Polski, Finlandii, Chin i Słowenii, którzy zaprezentują oprogramowanie i technologie mobilne, urządzenia naziemne i satelitarne
stacji telewizyjnych i radiowych, systemy i sieci teleinformatyczne,
a także multimedia oraz gry. Targom tradycyjnie towarzyszą liczne panele dyskusyjne oraz konferencje. W tym roku równolegle z targami odbywać się będzie Konferencja Krajowego Forum
Szerokopasmowego, a w ramach programu Promocji Polskiej
Branży IT/ICT realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki
zagości w Łodzi dwudniowa konferencja „Możliwości rozwoju
polskiego sektora IT/ICT na rynkach zagranicznych”.
INTERTELECOM to jedyna impreza targowa w Polsce wpisana do Branżowego Programu Promocji IT/ICT, zaś tegorocznej
edycji targów patronują Minister Gospodarki, Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi i Rektor Politechniki Łódzkiej.
Więcej na www.intertelecom.pl Zapraszamy!

TARGI
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INTERBUD z medalami
J

ubileuszowe XX Targi Budownictwa
INTERBUD przyciągnęły w marcu do
Łodzi blisko 330 firm z kraju i zagranicy.
Obejrzeliśmy tu najnowsze osiągnięcia technologiczne branży oraz mnóstwo innowacyjnych produktów, z których wiele zgłoszono
do konkursu o Złoty Medal INTERBUD.
A otrzymały je firmy PEPEBE Włocławek za
prefabrykowane budynki mieszkalne, Agnes
za bezciśnieniowy system solarny firmy
Vaillant, oraz Budrex za system drzwi składanych Compack. Wyróżnienia Złotego Medalu
Targów INTERBUD otrzymały zaś firmy Petecki,
Tomika oraz Omatalo Oy. Honorowa Nagroda Prezydenta miasta Łodzi powędrowała w tym roku do spółki
Michnosystem za stabilizator odległości do rewitalizacji i prac remontowych, zaś nagrodę organizatora targów – spółki INTERSEVIS – za aranżację stoiska otrzymała firma Owczary ZCB. Gratulujemy!
(jm)

Kotły z Vigo na targach
Trzy pytania do Carlosa Gomeza, szefa działu handlowego hiszpańskiej firmy ECOFOREST

t Daleko do Was: Vigo leży w północno-zachodniej Hiszpanii...
Tak, ale nam było blisko na Targi INTERBUD, bo
mamy w Polsce przedstawiciela w Gliwicach. Szukamy jednak kolejnych i jeśli ktoś z Łodzi chce z nami
współpracować, to proszę napisać do mnie na adres
carlos.comercial@ecoforest.es
t Kiedy i jak powstała firma?
Grupa Vapormatra-Ecoforest powstała w 1959 r. Jej
założyciel José Carlos Alonso Martínez rozpoczął karierę oferując kotły parowe, palniki i produkty z sektora
ogrzewnictwa, a w latach 1970. stworzył pierwszy kocioł na
biomasę opalany zrębkami drewna pellet . W 1993 r. otworzyliśmy niedaleko Toledo pierwszą fabrykę pelletu. Jeste-
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śmy obecnie liderem na rynku z największą gamą pieców
powietrznych, wodnych oraz z systemem rozprowadzania
powietrza. Działamy w 14 krajach, niedawno zawarliśmy
strategiczną umowę w Chinach, gdzie będziemy sprzedawać piece na pellet i geotermiczne pompy ciepła.
t Byliście w Łodzi kilka dni. Co zwiedziliście i co się
podobało?
Czasu było mało, ale byliśmy w Centrum Handlowym Manufaktura. To imponujące miejsce, a skusiła
nas Tawerna Pepe Verde. Posiada malownicze wnętrza i smakowite dania. Bardzo nas ucieszyło to, że
mieli w karcie także wytrawne wina czerwone z Hiszpanii. Zjedliśmy bardzo smaczną kolację!
Notował: Jerzy Mazur
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RYNEK

ej
motoryzacji
Serwis

z gwarancją
PPHU Motozbyt zaprasza na wiosenny przegląd z gwarancją. Firma posiada status Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a od 2005 r. przyłączyła
się do międzynarodowej sieci Serwisów Autodistrubution International,
dzięki czemu udzielać gwarancji respektowanych w 22 krajach Europy.
Po ciężkiej zimie warto tu gruntownie
sprawdzić amortyzatory, układ kierowniczy, hamulcowy i zawieszenie
(do końca kwietnia tylko 30 zł!). Na
miejscu są profesjonalne narzędzia do
diagnostyki silnika i wyszkolony personel. Zapraszamy!

Mycie z rabatem
Myjnia Wash&Drive w CH Port Łódź zaprasza w kwietniu
na wiosenną promocję: z tym kuponem przy zakupie zestawu
2 oraz ręcznego nakładania wosku (razem 100 zł) firma oferuje
20 proc. rabatu. Otrzyma się zatem mycie podstawowe (w tym
szyby z wewnątrz i zewnątrz) oraz kompleksowe sprzątanie
wnętrza (także odświeżanie części plastikowych). Można tu też
dodatkowo zamówić usługę „hydrofobizację szyby”, czyli pokrycie przedniej szyby specjalną substancją zmniejszającą przyleganie wody (efekt niewidzialnej wycieraczki). Warto skorzystać!

Z TYM KUPONEM: RABAT 20%

✃

MOTORYZACJA

8

rynek Łódzki 4(143) 2013

Rozmowa
z dr inż. Krzysztofem
Dwornikiem

Bolidy dla Batmana

t Salon Samochodowy w Genewie odwiedza
Pan regularnie od lat...
Jako prezes firmy Sobiesław Zasada Łódź od
prawie 20 lat musiałem bywać na targach samochodowych, ale w tym roku po raz pierwszy byłem
w Genewie już jako prywatna osoba bez żadnych
obowiązków poza przyjemnością oglądania tych
najważniejszych targów motoryzacyjnych w Europie. Wśród 900 prezentowanych modeli można
tu było zobaczyć aż 130 premier! Targi trwały
11 dni, odwiedziło je 700 tys. gości, a imprezę
relacjonowało 10 tys. dziennikarzy. Salon
w Genewie uchodzi za neutralny, gdyż
ten w Paryżu „preferuje” producentów francuskich, a we Frankfurcie
dominują marki niemieckie.
t Na pewno zaczął Pan od
Mercedesa.

Oczywiście. W tym roku poza liftingiem
E-Klasy koncern pokazał nowy model Mercedesa
CLA – taki mały CLS. Model CLS był pierwszym
na świecie czterodrzwiowym coupé – tj. dużym,
luksusowym, czterodrzwiowym samochodem
sportowym. A pokazany model CLA jest jego
mniejszą wersją, przeznaczoną dla młodszych.
Dla klientów wymagających dynamiki pokazano
tu Klasę A 45 AMG, najmniejszy samochód Mercedesa z silnikiem o mocy 360 KM.
Widać zmianę w filozofii koncernu: dawniej był to producent samochodów dla dostojnych
VIP-ów, teraz marka stawia
także na młodych i dynamicznych biznesmenów.
t Jakie ciekawostki widział
Pan na innych stoiskach?

Jednym z najciekawszych był model Lamborghini VENENO, który futurystyczną sylwetką
przypomina samochód Batmana. Ma napęd
na 4 koła, pod maską 6,5-litrowy silnik V12 generujący 750 KM, pozwalający ważącemu 1450
kg pojazdowi osiągnąć 100 km/h w 2,8 sekundy
i prędkość 355 km/h. Firma wyprodukowała tylko
trzy egzemplarze w cenie ok. 3,5 mln euro (podobno wszystkie są sprzedane!). Pokazano tu także
„cywilne” samochody firmy McLaren, znanej dotychczas z modeli produkowanych dla Formuły 1,
a także najnowsze Ferrari, Porsche 911 GT3, nową
Corvettę, conceptcar Mitsubishi GR-HEV oraz
wiele odmian samochodów elektrycznych lub hybryd połączonych z innymi źródłami energii.
t Dziękuję za rozmowę – będziemy jeszcze do
tego tematu wracać.
Jerzy Mazur, zdjęcia Krzysztof Dwornik

Markowe pokrowce
Po marcowym ataku zimy warto odwiedzić stronę http://pokrowce.madoss.pl, a
następnie salon MADOSS przy ul. Piasecznej 3, który jest autoryzowanym przedstawicielem firmy KEGEL-BŁAŻUSIAK
z trzydziestoletnim doświadczeniem w
produkcji pokrowców samochodowych.
Jeśli w domu posiadamy czworonożnych
przyjaciół, po zimie często trzeba bowiem
zmienić okrycia foteli. Na stronie internetowej wybierzemy i kupimy pokrowce
do przewozu dużych i małych psów oraz
bagażu na tylnej kanapie samochodu, jak
również plandeki oraz dywaniki wykonane z gumy NBR, odpornej na wysokie
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temperatury, oraz mnóstwo innych akcesoriów. Szczególnie polecamy pokrowce z serii Sport Line, nadające wnętrzu
sportowego charakteru. Wyroby zostały
starannie zaprojektowane i przetestowane, a pasują do większości samochodów.
Pokrowce tej serii są wykonane w wersji
z możliwością złożenia dzielonej tylnej
kanapy, wysunięcia podłokietnika i z zatrzaskami wykańczającymi otwory pod
zagłówki. Można je też kupić w wersji
SuperL Airbag z myślą o nowych modelach samochodów, także z bocznymi poduszkami powietrznymi.
Zapraszamy!

MOTORYZACJA

Przyjaciele zagrają

Moskwa, Nowy Jork, Łódź – na taką muzyczną podróż dookoła świata zaprasza łodzian Stowarzyszenie Przyjaciele Świata
6 kwietnia do Pałacu Poznańskiego. Będziemy mogli uczestniczyć w charytatywnym koncercie zespołu Samokhin Band oraz
pianistki Leny Ledoff, którzy
wspierają zbiórkę pieniędzy
dla najbardziej potrzebujących dzieci. Podczas pierwszej edycji „Przyjaciele grają”
wszystkie zebrane środki
zostaną przekazane Centrum Zdrowia Matki Polki
w ramach pomocy dzieciom
z chorobami kardiologicznymi oraz dla podopiecznych
Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 7 w Łodzi. „Przyjaciele
grają” nawiązuje do dotychczasowych przedsięwzięć Stowarzyszenia z cyklu „Przyjaciele gotują”, ale tym razem zamiast przy
stole, impreza odbywa się na parkiecie. Zaproszenia w cenie
120 zł można nabyć pisząc na adres biuro@przyjacieleswiata.pl
lub telefonicznie pod numerami 601 22 17 54, 607 14 20 23.
Zapraszamy!
Zdjęcia: archiwum
fotocykam.pl

ZDROWIE

BIOLIFE

dla zdrowia

Dwa pytania do dr n. med. Anny Bednarek-Gejo, współwłaścicielki
Kliniki BIOLIFE
t Czym zajmuje się Klinika BIOLIFE?
Najogólniej mówiąc proponujemy łodzianom powrót do zdrowia i właściwej wagi. Zwykle bowiem spożywamy coś w biegu, nie
zastanawiamy się nad tym, co jemy. Korzystamy z barów fastfood,
serwujących potrawy wysoko przetworzone i pozbawione enzymów
trawiennych. W sklepach kupujemy gotową i zapakowaną włoszczyznę – to ułatwia życie, ale najzdrowsza jest świeża marchewka i pietruszka, obrane 15 minut temu.
t Jaka jest oferta kliniki?
Proponujemy zabiegi oczyszczania, odrobaczania i odkwaszania organizmu. Pomagamy w usuwaniu toksyn i metali ciężkich,
radzimy jak należy się dożywiać i podnosić odporność, ustalamy
indywidualny dobór diety i naturalnej suplementacji. Korzystamy
z diagnostyki stanu zdrowia urządzeniem DIACOM, które działa w
oparciu o nieinwazyjną metodę biorezonansu. Taki zabieg wykrywa
wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby, pleśnie i toksyny, pomaga w walce
z nadwagą, nerwicą, cukrzycą i alergiami. Trwa co prawda 60 minut,
ale na prawdę warto go zrobić. Zapraszamy!
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WAŻNE TELEFONY
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
tel. . . . . . . . . . 42 664-10-10, 42 664-10-00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

tel. . . . . . . . . . 42 638-59-57, 42 663-77-33

INFORMATOR MIEJSKI
INFORMACJA LOTNISKOWA
- PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801-703-703

ALARMOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 112
POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . tel. 999
POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997
STRAŻ MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986

INFORMACJA MPK
tel. . . . . . . . . . 42 672-11-12, 801-301-309

STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . tel. 998

INFORMACJA PKS
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 631-97-06

POGOTOWIE GAZOWE . . . . . . . . . . tel. 992

INFORMACJA KOLEJOWA PKP
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 205-50-07

BIURO NUMERÓW . . . . . . . . . . tel. 118-913

POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . tel. 991
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE . . . . tel. 994

HOTELE
DoubleTree
by Hilton****

ALICJA**
Łódź,
al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70
recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

mHotel***

otwarcie
w II kwartale 2013 r.

Łódź,
ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00
www.doubletree.hilton.pl

Łódź,
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90
mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

andel’s****

DZIKIE
WINO

REYMONT***

Łódź,
ul. Ogrodowa 1
tel. 42 279-10-00
info@andelslodz.com
www.vi-hotels.com/pl/andels-lodz/

Wiewiórczyn,
ul. Hallera 49
tel. 43 676-20-20
info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

Łódź,
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23
reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

AVIATOR***

GRAND***

WILLA
IMPRESJA

Pabianice,
ul. Św. Rocha 8/10
tel. 42 292-19-81
recepcja@hotelaviator.com.pl
www.hotelaviator.com.pl

Łódź,
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20
grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl

Pabianice,
ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14
recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

TEATRY · KINA · MUZEA
FILHARMONIA ŁÓDZKA im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego

. . . . tel. 42 664-79-79

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

KINO CHARLIE

MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ

ul. Narutowicza 20 . . . . . . tel. 42 630-36-03

ul. Piotrkowska 203/205
. . . . . . tel. 42 633-99-60

TEATR MUZYCZNY

ul. Północna 47/51 . . . . . . tel. 42 678-35-11

TEATR im. S. JARACZA

ul. Jaracza 27 . . . . . . . . tel. 42 633-15-33

TEATR NOWY

KINO BAŁTYK

ul. Więckowskiego 15

. . . . tel. 42 633-44-94

TEATR POWSZECHNY

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5

. . . tel. 42 636-00-92

. . . . . . . tel. 42 664-64-64

ul. Kopernika 8

. . . . . . . tel. 42 636-41-66

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

ul. Zgierska 147 . . . . . . . tel. 42 655-36-66

MUZEUM SZTUKI

ul. Więckowskiego 36

. . . . tel. 42 633-97-90

MUZEUM SZTUKI - ms2

ORANGE IMAX

PAŁAC HERBSTA (oddział Muzeum Sztuki)

ul. Traugutta 18 . . . . . . . tel. 42 633-70-13
ul. Karskiego 5

. . . . . . . tel. 42 664-64-64

SILVER SCREEN

al. Piłsudskiego 5 . . . . . tel. 42 639-58-00/58

ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . tel. 42 634-39-44
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

ul. Piotrkowska 282. . . . . . tel. 42 683-26-84

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE
pl. Wolności 14

. . . . . . . tel. 42 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282

. . . . . tel. 42 683-26-84

MUZEUM MIASTA ŁODZI

ul. Ogrodowa 15 . . . . . . . tel. 42 654-00-82

MUZEUM KINEMATOGRAFII

pl. Zwycięstwa 1 . . . . . . . tel. 42 674-09-57
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. . . . tel. 42 674-42-98

ŁÓDZKI DOM KULTURY

ul. Legionów 21 . . . . . . . tel. 42 633-25-39

TEATR STUDYJNY PWSFTViT

ul. Tymienieckiego 24

3

MUZEUM FABRYKI

ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 664-92-93

MUZEUM KANAŁU „DĘTKA”
Plac Wolności

(o. Muzeum M. Łodzi)

. . . . . . . . tel. 42 254-90-11

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

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

MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR

ul. Targowa 1/3 . . . . . . . tel. 42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

WYDARZENIA

WYDARZENIA

2
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Jarmark
na Pietrynie

Pod koniec marca odbył się
na ul. Piotrkowskiej „Łódzki
Jarmark Regionalny”, organizowany przez firmę INTER
SOLAR, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego
(PIPRiL) oraz Urząd Miasta. Przez
8 dni można tu było obejrzeć
i posmakować produkty blisko 60 wystawców zrzeszonych
w izbie – producentów rozmaitych serów, wiejskiego chleba,
kiełbas i mięs, ryb marynowanych, nalewek i dodatków do potraw wielkanocnych. – Wiele z nich,
jak np. nasza zalewajka czy jordanowska kiełbasa jałowcowa z masarni
Kochanowski, zostało nagrodzonych
w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – mówi
Stanisław Staniszewski, właściciel INTERSOLARU i zarazem
kanclerz łódzkiego oddziału
PIPRiL. Niektóre z pokazanych
na jarmarku produktów, jak
choćby słynny i przepyszny pieróg z pieca, mozna kupić przy ul.
Rewolucji 1905r. nr 11, albo zjeść
w karczmach „Raz na Wozie”.

Find Us On Facebook: www.facebook.com/GaneshRestaurant

Na jarmarku obejrzeliśmy występy kapel góralskich, spektakle uliczne Teatru Fundacji
FORM.ART oraz Oriental
Dance Studio, wysłuchaliśmy
koncertów muzyki gospel, zespołów młodzieżowych i akademickiego chóru Politechniki
Łódzkiej.
(jm)

Na stoisku cukierni DYBALSKI kupiliśmy pysznego „mazurka”!
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Wiosenne

„Dzikie Wino”
C

entrum konferencyjno-Wypoczynkowe „Dzikie Wino” zaprasza
od kwietnia na kilka nowych dań, które na wiosnę przygotował szef
kuchni Adam Pałuszyński. Radzę zacząć od kremu pomidorowego
z paluszkiem grissini, podanego z oliwkami, mozarellą i bazylią. Na drugie mamy wybór między piersią z kostką, faszerowaną truflami, podaną
z kluskami gnocchi z brokułami, a merluzą na ziemniaczanym purée,
podaną z salsą pomidorową w duecie z brokułami. Na deser koniecznie
zamawiamy shake o smaku waniliowo-bananowym na kruchym lodzie
z musem czekoladowym. Testowałem wszystko w marcu i gwarantuję nie
lada ucztę smakową!
Z centrum warto skorzystać latem. Znajduje się tu 6 eleganckich, klimatyzowanych sal ze sprzętem multimedialnym, idealnych do organizacji wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych – wesel, bankietów, chrzcin,
komunii oraz szkoleń i konferencji.
W hotelu są znakomicie wyposażone
pokoje, dwa apartamenty i luksusowa willa, spory parking i ogród pozwalający na organizację imprez na
świeżym powietrzu. Często odbywają się tu różnorodne imprezy kulturalne, muzyczne oraz pokazy tańca.
Więcej o tym – na stronie
www.dzikiewino.com.pl
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„Aviator”
na bankiet

Restauracja „Aviator” przy ul. Kopcińskiego 56 (tel. 602
297 932) do godz. 16.00 serwuje smakowite i tanie dania pracownikom zlokalizowanych w Centrum Nieruchomości biur –
łódzkiego oddziału NFZ, Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa
i Śródmieścia, Towarzystwa Ubezpieczeniowe HDI Asekuracja oraz firmy doradczej SouthWestern BPS. Natomiast po
południu i wieczorami odbywają się tu bankiety organizowane
przez cenioną w Łodzi firmę cateringową InterBankiet
(www.interbankiet.sandbox.net.pl). – Oferujemy atrakcyjne ceny –
mówi Dariusz Trzmielak, właściciel restauracji – a z naszych usług
chętnie korzystają znane firmy. Działamy nie tylko w Łodzi, często organizujemy catering w całym kraju! Zaś od niedawna zapraszamy także do
nowej restauracji CONGRESOWA w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ przy al. Politechniki 4. W „Aviatorze” na imprezie integracyjnej lub weselu zmieści się 80 osób, jest parkiet na tańce,
a plusem lokalizacji jest obszerny parking. InterBankiet posiada
znakomite zaplecze techniczne do przyrządzania potraw oraz
wyszkolony personel, łącznie z DJ-ami. Gorąco polecam!
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Pizza z koroną

Pizzeria „In Centro” zadebiutowała 13
grudnia 1991 r. przy ul. Piotrkowskiej 153
mając w menu 40 rodzajów pizzy, a dziś
oferuje tam ich blisko 60. Jest tak smaczna
i popularna, że została laureatem konkursu KORONA SMAKOSZA w kategorii
„Lokal na wyjścia rodzinne”. Produkuje
pizzę z najlepszych, wyselekcjonowanych i świeżych
produktów
(niektóre zamawiane są nawet
w Warszawie!), nie stosuje ulepszaczy. Personel jest gruntownie wyszkolony, wiele osób pracuje tu
od samego początku. Najsłynniejsze są pizza „mafiosa” oraz
„szefowej”, którą specjalnie dla
nas przygotował pizzerman
Maciej Fita. Można tu też zamawiać pizzę na wynos do domu lub
biura (tel. 42 636 99 92, pełny spis
na stronie www.incentro.com.pl), a na
miejscu do dania warto zamówić białe
lub czerwone wino wytrawne. Smacznego!

GASTRONOMIA

HotSpoon

zdrowych smaków

Kuchnia tajska uważana jest za jedną z najzdrowszych w świecie, a w Łodzi można ją
wypróbować w „Thai Kitchen HotSpoon” na
rynku w Manufakturze. Prowadzi ją Grzegorz Sondej z żoną Anetą Moll-Musial, którzy często byli w Tajlandii i zafascynowali się
tamtejszymi przysmakami. W kuchni pracują autentyczni tajscy kucharze, którzy wcześniej pracowali w hotelach Marriot, Hilton i Sheraton. Do
przyrządzania tajskich dań używa się takich ziół
i przypraw, jak liście limonki kaffir, galanga, trawa
cytrynowa, kolendra, imbir, chili, mleko kokosowe oraz sos rybny nam pla.
Restauracja ma dwa poziomy
– w środku przy stołach
zmieści się 120 osób, a latem
w ogródku przed lokalem dodatkowo 60. Można tu zatem
urządzić smakowity bankiet
lub zamkniętą imprezę integracyjną. Zapraszamy!
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ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

„Willa Impresja”

ul. Żeromskiego 20A w Pabianicach
tel. 42 227 14 14, www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzicki
poleca w kwietniu szaszłyk
rybny na sosie limonkowym
oraz zapiekany filet z kurczaka
z mozarellą. Po obiedzie warto
wpaść do hotelowej kawiarni na
domowe wypieki oraz pyszne
desery, które są też na wynos.
Polecam!

„Polska”

ul. Piotrkowska 12 tel. 42 633 83 45
www.restauracjapolska.net1.pl

Przed zamówieniem jakichkolwiek dań warto zapytać,
czy serwowana już jest pierś z kaczki. Byłem jednym
z pierwszych, który je testował – są rewelacyjne. Nie zawsze
są jednak dostępne. Jak ich nie ma, radzę zaprosić do stołu
połówkę pieczonej kaczki. To jedna z najlepszych w Łodzi!
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Kulturalny kwiecień
W Muzeum Sztuki

W ms2 obejrzymy dzieła wybitnych artystów
XX wieku na wystawie „Korespondencje. Sztuka
nowoczesna i uniwersalizm”. 26 kwietnia oferta muzeum wzbogaci się o dwie nowe wystawy
w ms1, czyli pałacu przy ul. Więckowskiego; kuratorem obu jest dyrektor Jarosław Suchan. Pierwsza
nosi tytuł „To miejsce nazywa się Jama”, a poświęcona jest Cezaremu Bodzianowskiemu, jednej
z najbardziej oryginalnych postaci współczesnej
sceny artystycznej. Druga to słynna Sala Neoplastyczna, zaprojektowana przez Władysława
Strzemińskiego, która
po gruntownej renowacji zostanie udostępniona do zwiedzania
z nowymi pracami.

W Muzeum Włókiennictwa

W kwietniu warto się wybrać do Białej Fabryki
na warsztaty „Pacynki z dzianinki” (14.04) i „Cotton art: biżuteria artystyczna” (28.04). Polecamy
także festyn „Niedziela u Geyera” (21.04) – tego
dnia w godzinach 11.00-16.00 będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawy, odbędą się warsztaty
plastyczne „Papierowe kwiaty” oraz kiermasz
rękodzieła artystycznego. Rozstrzygnięty też zostanie konkurs literacki „Z Białą Fabryką w tle”
i rozpocznie się akcja „Art-Lokomotywa”.

Wystawa w bibliotece

„Fotograficzny Wehikuł czasu. Łódź na refotografiach” – to tytuł wystawy, którą do 15 kwietnia będzie można oglądać w Wojewódzkiej Bibliotece im. Marszałka J. Piłsudskiego; zamieszczono
na niej archiwalne i współczesne zdjęcia miasta.

W Muzeum Miasta Łodzi

Przez cały kwiecień w pałacowej galerii
„W biegu” można oglądać wystawę prac Lecha
Kunki, przygotowaną na 35. rocznicę śmierci
artysty, prezentującą 150 jego prac malarskich
oraz wykonanych na papierze. Z kolei w Galerii Mistrzów Polskich pojawi się wystawa
obrazów malarza martwej natury i pięknych kobiet – Alfonsa Karpińskiego. 7 kwietnia w Sali
Lustrzanej Pałacu Poznańskich odbędzie się koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego, a nazajutrz
na terenie Manufaktury zostanie otwarta wystawa
„Jan Karski – człowiek wolności”, przygotowana

z okazji zbliżającej się setnej rocznicy urodzin
Jana Karskiego przez Muzeum Historii Polski
we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi i Centrum Dialogu im. M. Edelmana.

Sztuka sakralna w galerii

Do 21 kwietnia w Ośrodku Propagandy Sztuki
w Parku im. Sienkiewicza będzie można oglądać
dużą wystawę monograficzną pt. „Sztuka sakralna”, przygotowaną z okazji 50-lecia twórczości
ks. Tadeusza Furdyny, salezjanina, od 1967 r. związanego z Łodzią. Ekspozycja prezentuje 30 obrazów olejnych oraz projekty monumentalnych zespołów witraży, zdjęcia ołtarzy i aranżacji wnętrz
sakralnych, zrealizowanych przez artystę w kraju
i za granicą. Pomysłodawcą i kuratorem wystawy
jest znany łódzki historyk sztuki i konserwator
zabytków Jan Dominikowski, autor monografii
twórczości ks. Furdyny.

Wystawa w kościele

W Galerii kościoła Środowisk Twórczych –
siedzibie Europejskiego Centrum Kultury Logos
– 14 kwietnia zostanie otwarta wystawa zdjęć pt.
„XVI Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w obiektywie Zbigniewa Fidosa.

Koleje i kolejki w Manufakturze

W Experymentarium do końca kwietnia czynna jest wystawa „Satyry kolejowe”. Obejrzymy
tu mini scenki z życia na kolei przeniesione na
dioramę oraz kolejki firmy ROBO w skali 1:87.
Autorem wystawy jest proboszcz Janusz Grygier
z Mostówki.

W teatrach

W Teatrze Muzycznym 7 kwietnia Teatr 6.
piętro z Warszawy pokaże sztukę „Bóg mordu”,
w której grają Michał Żebrowski, Cezary Pazura

oraz Jola Fraszyńska, zaś 22 kwietnia na scenie
przy ul. Północnej będziemy oglądać spektakl Teatru Ateneum „Ja, Feuerbach” w reżyserii Piotra
Fronczewskiego, który występuje w roli tytułowej.
W Teatrze Nowym 7 kwietnia odbędzie się premiera
„Antygony” Sofoklesa w reżyserii Marcina Libera.
W Teatrze Rozrywki „Lutnia” obejrzymy w kwietniu 2 spektakle, które przywiezie warszawski Teatr
Capitol: „Klub mężusiów:”(13.04) i „Dwie połówki pomarańczy” (14.04). Teatr Mały zapraszana na
spektakl „Bóg ci dał koniec wojny w prezencie” oraz
premierę płyty z piosenkami z przedstawienia (7.04).

W salach koncertowych

Filharmonia Łódzka zaprasza na koncert symfoniczny pt. „Z Wiednia do Paryża” (12.04) oraz
recital pieśni polskich XIX wieku (16.04). Przypadającą w tym roku 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim Filharmonia uczci koncertem
„Kwiaty polskie”, dedykowanym pamięci Marka
Edelmana. Orkiestra Symfoniczna i Chór FŁ pod
batutą Ernsta van Tiela wykonają utwór Mieczysława Weinberga VI Symfonia „Kwiaty Polskie”
na tenor i orkiestrę do słów Juliana Tuwima
(19.04). Specjalnym koncertem zostanie otwarty
III Rubinstein Piano Festival (22.04), który potrwa do 27 kwietnia. A już 28 kwietnia w Filharmonii będzie gościć Budapest Strauss Orchestra
& Ballet – blisko 40-osobowy zespół wirtuozów
tańca i muzyki Johanna Straussa. Zaprezentują
koncert pt. „Walce wiedeńskie”, a w nim najbardziej znane dzieła Straussa: „Marsz Radeckiego”,
„Nad pięknym modrym Dunajem” oraz uwertury z „Zemsty nietoperza” i „Barona cygańskiego”.

Muzyka w świątyniach i na estradach

4 kwietnia rozpocznie się IV Festiwal Muzyczny „Słowo i Muzyka u Jezuitów”. Tegoroczna
edycja obfituje w ciekawe koncerty. W kościele
oo. jezuitów przy ul. Sienkiewicza w koncercie
pt. „Santo Subito” (4.04) oklaskiwać będziemy
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Krzysztofa Pendereckiego (11.04), który stanie przy pulpicie dyrygenckim i poprowadzi Polski Chór Kameralny
Schola Cantorum Gdanensis, oraz Andrzeja Saciuka (bas), który z towarzyszeniem fortepianu
zaśpiewa utwory Moniuszki, Chopina i Donizettiego (25.04). W kościele środowisk twórczych wystąpią śpiewaczki Jolanta Gzella i Beata Zawadzka-Kłos (7.04), a na koncert zaprasza Centrum
Kultury Logos. 			
(BeO)

Dziennikarze w pigułce
Staraniem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP ukazał się „Leksykon dziennikarzy Ziemi Łódzkiej 19452005”, zawierający biogramy ponad 600 nazwisk
dziennikarzy działających tu przez 50 lat od końca
II wojny światowej. Wcześniej takie kompendia wiedzy
o środowisku dziennikarskim ukazały się jedynie w Gdańsku i Kielcach – mówi Ryszard Poradowski, prezes
zarządu łódzkiego oddziału SDRP, inicjator
publikacji i zarazem autor wielu biogramów.
– Opracowaliśmy je w gronie kilkunastu autorów według ustalonego klucza, ale życiorysy są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem zawartości, jak
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i objętości, co wynikło z przeszkód napotkanych podczas sporządzania biogramów. W kilku przypadkach mieliśmy dane istniejące tylko w kancelariach cmentarnych i na nagrobkach. „Leksykon”
publikuje też blisko 300 zdjęć dziennikarzy (lub ich karykatur) oraz fotografii ilustrujących redakcyjne życie
łódzkiej prasy, radia i telewizji. W planach OŁ SDRP jest
wydanie Leksykonu wzbogaconego o kolejne biogramy
oraz informacje napływające do zespołu redakcyjnego
(w tym dziennikarzy pracujących do 1945 r.), a także opracowania monograficzne mediów ukazujących się na Ziemi
Łódzkiej od 1945 r. Leksykon można kupić w księgarni
		
(jm)
„Nike” przy ul. Struga 3
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Formacja KULT, fot. R. Nowakowski

Formacja OBARA
INTERNATIONAL, fot. P. Dłubak

Piotr Rogucki, fot. W. Domagalski

Przeplatane koncerty w Wytwórni

Kwietniowy repertuar łódzkiej Wytwórni to
wybuchowa mieszanka różnorodnych gatunków i brzmień. Znalazło się w nim miejsce zarówno dla mocnych rockowych riffów jak i spokojniejszego, melodyjnego jazzu. W repertuarze
znajdziemy także doskonałą sztukę teatralną w
gwiazdorskiej obsadzie. 6 kwietnia rozpocznie
się koncert „Soyka śpiewa Niemena” – to wyjątkowy, sentymentalny projekt, do którego
przygotowania trwały dwanaście lat. Kilka dni
później, 11 kwietnia, Wytwórnia zmieni klimat
i zaprezentuje koncert Piotra Roguckiego – widowisko w ciekawym instrumentarium i niecodziennej oprawie. Artysta pojawi się na scenie
by wykonać dawne utwory z płyty „95-2003”,
a także najciekawsze fragmenty z albumu „Loki
– wizja dźwięku”. Z kolei dla młodszej publicz-

ności z pewnością wart uwagi będzie koncert
debiutującego, ale bardzo dobrze zapowiadającego się artysty – Damiana Ukeje. Zwycięzca
pierwszej edycji programu The Voice Of Poland
20 kwietnia wykona materiał ze swojej debiutanckiej płyty, wydanej w lutym br.
Wszystkich teatromanów Wytwórnia zaprosi 21 kwietnia na przedstawienie „Pojedynek
– zabawa w detektywa”. Na scenie zobaczymy
Jana Peszka w roli kabotyńskiego literata-milionera zdradzanego przez młodą żonę oraz
Błażeja Peszka jako jej kochanka wpadającego
w pułapkę zastawioną przez zazdrosnego pisarza poczytnych kryminałów. Słowem: Peszek
kontra Peszek! Mamy także dobrą wiadomość
dla fanów wakacyjnego projektu Wytwórni –
Letniej Akademii Jazzu. Organizatorzy zapra-

szają 24 i 25 kwietnia na „Dni jazzu – wstęp do
6. Letniej Akademii Jazzu”. Odbędą się wtedy
recitale młodych adeptów Zespołu Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi, koncert
Walking Jazz Band „Od Sinatry do Bublé” oraz
występ formacji Obara International. Kwiecień
w Wytwórni zakończy gwiazda specjalna – po
dwóch latach powraca do Wytwórni formacja
Kult z programem „Unplugged”. Pierwsza odsłona projektu zgromadziła pełną widownię,
a bilety były wyprzedane na długo przed koncertem! Na kwietniowym koncercie Kult zaprezentuje swoje największe przeboje w oryginalnych akustycznych aranżacjach odkrywających
całkowicie nowe brzmienia utworów Kazika
Staszewskiego i jego zespołu. Zapraszamy!
(BeO)

Powiew wiosny w sztuce

Podczas marcowej aukcji Domu Aukcyjnego Rynek
Sztuki wystawiono 106 obrazów, grafik, rzeźb i wyrobów rzemiosła artystycznego. Najdroższym dziełem,
szacowanym na 130-150 tys. zł, był obraz Tadeusza Ajdukiewicza (1861-1917) „Przed polowaniem” prezentujący
dwóch myśliwych w orientalnym pejzażu. Artysta – wyjaśnia Izabella Powalska z Rynku Sztuki – od 1904 r. przebywał na dworze króla rumuńskiego w Bukareszcie, pozostało po
nim wiele doskonałych portretów, scen rodzajowych, batalistycznych
i myśliwskich. Wystawiony oraz pochodzi z kolekcji łódzkiej rodziny fabrykanckiej i prezentuje scenę rozgrywającą się zapewne nad
Bosforem. Do tematyki orientalnej nawiązuje również wystawione płótno Wacława Pawliszaka (1866-1905), artysty
tragicznie zmarłego po pojedynku z Xawerym Dunikowskim. Dzieło zatytułowane „W haremie” powstało
jako reminiscencja po podróży na Krym lub do Afryki.
Na aukcji obok malarstwa akademickiego prezento-
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wana jest sztuka nowoczesna i tym razem
dominujący udział miały w niej środowiska
krakowskie oraz łódzkie. Na aukcji nie ma podanych cen wywoławczych obiektów, lecz ich
estymacje, czyli oceny wartości. Dzięki temu
kolekcjonerzy wcześniej się orientują ile trzeba zapłacić za dzieło. Marcowa aukcja okazała się dużym sukcesem. Sprzedaliśmy 1/3 oferty – mówi
Wojciech Niewiarowski, prezes Rynku Sztuki – podczas
gdy w Warszawie sprzedaje się tylko 10-15 proc. Nie poszedł obraz
Tadeusza Ajdukiewicza, wyceniony niezbyt wysoko jak na artystę
z pierwszej półki, do których się go zalicza, ale jestem już umówiony
z klientami, którzy przyjadą oglądać obraz. Aukcje Dziel Sztuki planujemy z dużym wyprzedzeniem: 161 aukcja odbędzie się
21 kwietnia, XVII Aukcja Promocyjna 18 maja, zaś 162
aukcja – 9 czerwca. Już teraz zapraszamy na aukcje oraz stronę
www.ryneksztuki.eu!			
(Not. jm)
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Prawdziwe kłamstwa westernu (6)

Jak skalpowałem Indian
w Górach Skalistych
Po morderczej walce nad rzeką
Musselshell John Johnston i jego chłopcy
o d c i ę l i z a b i t y m S i u k s o m g ł o w y,
wygotowali we wrzątku i zatknęli czaszki
na palach wzdłuż ścieżki prowadzącej
z obozu do przystani wodnej. Kilka dni
później przybił tam parowiec „Huntsville”.
Jeden z pasażerów opisał
potem Johna
w brukowcu
z Nowego Jorku
jako „kudłatą,
zwalistą kreaturę
ubraną w długą,
czerwoną koszulę flanelową,
w której – sądząc
po jej wyglądzie
Prawdziwy
i zapachu –
John Johnston
musiał się on
urodzić”. Jak się to ukazało drukiem,
nobliwe panienki na wschodnim
w y b r z e ż u z o rg a n i z o w a ł y
pochody z transparentami
p r o t e s t u ją c y m i p r z e c i w
„zdziczeniu” traperów
Dzikiego Zachodu. Tak się
rodziła legenda, którą
z takim wdziękiem
odtworzył Sydney
Pollack w „Jeremiahu
Johnsonie” z Robertem
Redfordem...
W październiku –
miesiącu opadających
liści – 1877 r.
Johnston był jednym
ze skautów w kampanii gen. Nelsona
Milesa przeciwko Indianom z plemienia
Nez Percé. Niedaleko Fortu Koegh nad
rzeką Powder John z kilkunastoma
żołnierzami zostali zaatakowani przez
ponad setkę czerwonoskórych, z których
trupem na miejscu położyli 55,
zabijając przy okazji 77 indiańskich
koni, jak skrupulatnie potem Johnston
wyliczył w jednym z wywiadów. Jego
zasługi w tej kampanii próbował po
latach pomniejszyć w prasie pewien
oficer, ale John się odgryzł, że zabił
wówczas więcej dzikusów niż cały
7 Pułk Kawalerii. Swoją drogą to
właśnie Johnowi zawdzięczam,
że latem 1876 r. nie zaciągnąłem się
do tego pułku, który pułkownik
George Armstrong Custer poprowadził
nad rzekę Little Bighorn. Siuksowie
wyrżnęli tam w pień wszystkich
żołnierzy z Custerem na czele. Nie
ocalał nikt, relacje o tej masakrze
pochodzą wyłącznie od Indian,
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o czym napiszę
zastrzelił przez okno
innym razem.
saloonu. Kula
W połowie lat
przebiła go na wylot,
1880. John zatrudnił
odbiła się od baru
mnie w swojej rewii
i wylądowała na
Dzikiego Zachodu.
środku podłogi.
Powstawały jak
John po przyjściu
grzyby po deszczu
podniósł zapo sukcesach
krwawiony pocisk
Williama Cody
i stwierdził: „to kula
Domek
Johna Johnstona
„Buffalo Billa”,
kaliber .44. Charlie
który zarobił krocie
ma takiego Colta,
jeżdżąc ze swoim kowbojskim widowis- ale jest teraz w sąsiednim stanie i wiem,
kiem po USA i Europie. Niestety, nasza gdzie są pozostali posiadacze takich spluw.
trupa zbankrutowała już po kilku pokazach Musiał to zrobić ktoś obcy”. I zamknął
w Iowa – nie mieliśmy w swoim składzie sprawę, a Belle wróciła do Wyoming,
takich gwiazd, jak sam „Buffalo Bill”,
gdzie niedługo potem
James Butler Hickok „Wild Bill”
została zastrzelona
.com
e
ik
arom
czy Annie Oakley „Little
podczas bójki
.sagu
www
:
ie
Sure Shot”.
kowbojów. Zwali ją
on
r
t
s
na
roni
„The Woman in Blue”,
tej b
ej o
c
ię
po latach jej szczątki
w
44
iber
przeniesiono na słynny cmentarz
y kal
m
r
A
Trial Town w Cody. Johnston tułał się
Colt
jeszcze przez kilka lat po Wyoming
Ja wyjecha- i Montanie, zaś na początku grudnia
łem z powrotem 1 8 9 9 r. , s c h o r o w a n y i z r u j n o w a n y
do Teksasu, a John finansowo, zamieszkał w Domu Weterana
został zastępcą szeryfa
w Coulson w Montanie.
Miasteczko nie miało jeszcze
aresztu, więc jak pijany kowboj
rozrabiał, John spuszczał mu lanie
i puszczał wolno. Podobno nigdy nie
musiał nikogo „aresztować” dwa razy!
Po Coulson nie zostało dziś śladu, bo linia
kolejowa ominęła tę dziurę. John przeniósł
się wtedy do Billings, potem do Red Lodge.
To właśnie tam pewna dziwka z Meeteetse Grób Belle Drewry
Grób Johna Johnstona
w Wyoming uciekła ze swoim kochankiem
przed „Big Nose” George, członkiem w Los Angeles. Zmarł w pierwszych dniach
słynnej Dzikiej Bandy „Sundance Kida” XX wieku. 75 lat później spoczął wreszcie
i „Butcha Cassidy`ego”. Nazywała się obok Belle Drewry, a jego pomnik nad
Belle Drewry i John często korzystał z jej grobem wyrzeźbił Peter Fillerup, ceniony
usług do czasu, kiedy jej sutenera ktoś artysta z Cody. Stoi tam do dziś.
Bardzo to romantyczna historia
Robert Redford w filmie
i żałuję, że Sydney Pollack tak
„Jeremiah Johnson”
nakłamał o Johnie w filmie
„Jeremiah Johnson”. Prawdziwa
historia Dzikiego Zachodu zupełnie
się jednak nie nadaje na filmy
„made in Hollywood”. Bo gdyby
nie te kłamstwa i urok Redforda,
legenda Zabójcy Kruków żółkłaby
na kartach kilku archiwalnych gazet
oraz dwóch już prawie zapomnianych książek. A jego kości trafiłyby
w końcu do zbiorowej mogiły
na lokalnym cmentarzu weteranów
w Los Angeles...
Jerzy Mazur
„George Wild West”
zdjęcia: Archiwum
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System RONI do broni
Jednym z ciekawszych eksponatów tegorocznych Targów Broni Myśliwskiej,
Sportowej, Artykułów Terenowych i Akcesoriów IWA w Norymberdze (ponad 1200
wystawców i 38 tys. gości z całego świata!) był
system konwersji pistoletu na karabin, produkowany przez izraelską firmę CAA Tactical. Jest bardzo łatwy w obsłudze, nie trzeba
czegokolwiek rozkładać w pistolecie, wystarczy broń wsunąć do urządzenia. Konwersje
RONI produkowane są dla pistoletów marki Glock, Sig Sauer, Springfield XD, Jericho,
Beretta FS92, PX4, CZ, H&K i wielu innych.
Górna część obudowy urządzenia jest dostosowana do nakładania trzech szyn Picatinny
na przyrządy celownicze (w tym noktowizor), a dodatkowo można jeszcze zamówić
regulowane w pionie i poziomie szczerbinki.
Całość waży ok. 1,5 kg, wyprodukowana jest
z polimerów wzmocnionych aluminiowym
szkieletem, do którego można z obu stron
oraz z dołu dokładać przeróżne akcesoria
(latarki, kolimatory, lasery i dodatkowe
magazynki oraz chwyty). Producent chwali
się, że wyjęcie pistoletu z kabury i zamontowanie go w konwersji zabrało policyjnym
fachowcom od szybkiego reagowania 5-7
sekund. Efekt psychologiczny jest znaczny,
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gdyż potencjalny oponent widzi przed sobą
nie lufę pistoletu, ale
długą broń półautomatyczną. System
RONI nie posiada
jeszcze w Polsce dystrybutora, ale jak tylko
się taki znajdzie – poinformujemy o tym na stronie
www.saguaromike.com
Na Targach IWA odwiedziliśmy oczywiście większość firm produkujących repliki
broni historycznej i kowbojskiej – UBERTI,
PEDERSOLI, PIETTA i ARDESA, ale o tym
napiszemy w kolejnych wydaniach „RŁ”.
Michał Kuropatwa

CAS: forum dla dynamicznych

W marcu powstało nowe forum internetowe dla
miłośników kowbojskiego strzelectwa dynamicznego:
www.c-a-s.pl Pomysłodawcą jest Michał Kuropatwa,
właściciel saguaromike.com – jednej z największych
firm dystrybucyjnych broni historycznej w Europie. Będziemy tu pisać i dyskutować o broni palnej Dzikiego
Zachodu, ciekawych postaciach historycznych (są tu
wszystkie odcinki „Prawdziwych kłamstw westernu”)
oraz nowościach na rynku. Serdecznie zapraszamy! (jm)
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